Perfil da Sociedade IAK Agrar Consulting GmbH
A IAK Agrar Consulting GmbH é uma empresa independente de consultoria no sector agrícola que trabalha por conta
de comitentes seja do sector público seja privado na Alemanha e no estrangeiro.

Introdução
A actividade principal da IAK Agrar Consulting GmbH é a
consultoria em gestão empresarial agrícola na Alemanha e
no estrangeiro. Trabalhamos, por exemplo, por conta de
organizações e associações privadas, assim como de
administrações e entidades públicas, prevalentemente no
sector do desenvolvimento agrícola e rural integrado.
Tanto na Alemanha como no estrangeiro oferecemos uma
ampla gama de serviços, para atender às mais várias
exigências dos nossos clientes, concentrando-nos,
sobretudo, aos tópicos em que, graças às nossas vastas
actividades de consultoria, adquirímos experiências
específicas, como, por exemplo, na consultoria atinente às
vacas leiteiras. Para dar uma consultoria exaustiva
utilizamos programas de gestão e consultoria, como o
método Response-Inducing Sustainability Evaluation (RISE)
e o modelo Capacity WORKS Management.
No âmbito da cooperação bilateral e multilateral oferecemos
a assistência técnica e administrativa em qualquer fase do
ciclo dos projectos, como por exemplo na concepção,
preparação, programação, implementação, monitorização e
avaliação de projectos.

A IAK Agrar Consulting GmbH
oferece uma consultoria estratégica e
efectiva, realizada por meio de um serviço
qualificado e caracterizado por
responsabilidade, transparência e
focalização ao cliente. Para além das nossas
atividades lançadas no estranheiro,
trabalhamos na Alemanha para mais de 180
empresas agrícolas com uma totalidade de
mais de 60.000 vacas e 270.000 ha de
superfície cultivada. O nosso trabalho é
caracterizado por valores e princípios como
integridade, confiança, lealdade,
transparência e parceria.
As áreas de projectos abrangem a produção vegetal e
pecuária, incluindo as técnicas ecológicas, a gestão
empresarial agrícola, o planeamento empresarial e de
investimento, o desenvolvimento de cadeias de valor e
conceitos de marketing, a gestão da qualidade, a consultoria
em matéria de questões da política agrícola, o
desenvolvimento de estratégias rurais e agrícolas, assim
como a exploração sustentável dos recursos naturais.

Os nossos domínios de actividades e competências
Oferecemos para as empresas agrícolas na Alemanha:




Serviços de consultoria para facilitar o desenvolvimento
operacional estratégico e a adaptação estrutural
Consultoria
em
matéria
de
investimentos,
financiamento e programas de apoio no sector agrícola
Consultoria específica em matéria de vacas leiteiras

O objectivo da nossa consultoria
estrangeiro é que os nossos clientes
possam aproveitar das experiências e
adquiridos durante as actividades de
Alemanha. Por isso, a nossa consultoria no
centrada nos seguintes tópicos:




comercial no
no estrangeiro
do know-how
consultoria na
estrangeiro está

Definição
de
estratégias
e
conceitos
de
desenvolvimento operacional para empresas agrícolas
Acompanhamento na preparação e no apoio de
projectos de investimento
Consultoria para a introdução e utilização sustentável
das tecnologias mais modernas da produção,
transformação e comercialização agrícola.

Produção bovina e leiteira. Fonte: IAK

Fornecemos serviços de cooperação técnica e financeira por
conta de entidades doadoras nacionais e internacionais,
como por exemplo do Ministério Federal da Alimentação e
Agricultura
(BMEL), da Agência alemã de Cooperação
Internacional (GIZ), do Banco Mundial, da União Europeia e
da FAO. Os domínios principais da Cooperação
Internacional são:

Serviços de consultoria nas zonas rurais

O desenvolvimento de cadeias de valor

Agrupamentos de produtores

A formação e o aperfeiçoamento profissional em
matéria agrícola

A adaptação da agricultura às mudanças climáticas

Energias renováveis
O nosso tema fundamental em todas as áreas específicas é
a formação e evolução das capacidades de stakeholders,
para que seja garantida uma agricultura sustentável.

Serviços de consultoria agrícola. Fonte: IAK

Síntese dos nossos serviços de consultoria
Aconselhamento sobre investimentos e financiamentos

Conceitos de investimentos

Estudos de viabilidade

Escolha da localização

Acompanhamento nos financiamentos bancários

Acompanhamento de construções
Gestão de empresas agrícolas

Planeamento empresarial estratégico

Consultoria em gestão

Consultoria em termos de produção

Controlling
Formação, aperfeiçoamento e treinamento no sector
agrícola

Criação de centros de formação e aperfeiçoamento

Desenvolvimento de currículos e material didáctico de
ensinamento e aprendizagem

Introdução no sistema dual de ensino aplicado na
Alemanha

Dias de campo

Viagens de estudo

Consultoria específica em matéria da produção
vegetal

Cereais e frutos oleaginosos

Batatas e beterrabas

Plantas forrageiras

Medidas de exploração

Estratégias de mecanização
Consultoria específica em matéria da produção
pecuária

Produção leiteira

Produção de carne bovina

Suinicultura

Avicultura

Ovinicultura e caprinicultura
Consultoria específica em matéria da fruticultura,
viticultura e horticultura

Viveiros e estoques de plantas-mãe

Fruticultura

Sistemas de cultivo

Escolha das variedades

Estratégias de mecanização
Gestão ecológica das terras

Consultoria em matéria de transição para uma gestão
ecológia

Sistemas de cultivo e transformação ecológicos,
certificação e comercialização
Armazenagem, transformação e comercialização de
produtos agrícolas

Cereais e frutos oleaginosos

Batatas e beterrabas

Frutas e produtos hortícolas

Leite e carne

Planeamento da produção com tecnologias modernas. Fonte: Fotolia

Consultoria específica em matéria das energias
renováveis

Biomassa e produção de biogás e biocombustíveis

Desenvolvimento de conceitos

Escolha de localização

Estudos de viabilidade

Gestão de projectos

Contacto
Dieter Kuenstling, Gerente
Bornaer Str. 16
04288 Leipzig, Alemanha

+49 (0)34297 714-0
info@iakleipzig.de
www.iakleipzig.de

