10 Dicas para melhorar o
escoamento da produção
agrícola
4.
Planeje, execute e controle a
produção,
movimentação
e
o
armazenamento da produção agrícola.

Economia Rural: Reduzir os custos com as
operações, administrar os bens, o tempo e dinheiro
auxiliam numa melhor formação do preço final.

Logística: Preocupe-se com o tempo, o caminho e o
processamento adequado do produto. Isso evita
desperdiçar recursos e perder dinheiro.

2. Considere os programas do
governo voltados para a agricultura.

Políticas Públicas: O Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE) são exemplos de
programas de fortalecimento da agricultura familiar e
segurança alimenta.

3. Seja um exemplo e use isso ao
seu favor.

Legislação agrária e ambiental: O licenciamento
ambiental permite trabalhar com práticas que
apresentam algum risco de impacto ambiental, você
garante segurança para o meio ambiente e ainda usa
isso para conquistar novos consumidores.

Proibida a veiculação deste material.

1. Conheça o custo necessário para
produzir e assim construirá melhor o
preço final do seu produto.

8. Adeque-se ao mercado
(Demanda)

Marketing: Produzir de acordo com as sua realidade
mais sempre de olho nas tendências de mercado. A
demanda determina a forma com que produzimos,
então, vale a pena sempre tentar, inovar nos
processos agrícolas.

5.
Estética e qualidade do seu
produto agrícola.
9. E-commerce
Marketing: Comercializar produtos selecionados
aumentam a qualidade do produtor no mercado. São
passos como estes que fazem a diferença.

6.

Marketing Agrícola

Marketing: Investir em estética é acima de tudo um
diferencial. Uma embalagem personalizada e ter a
sua marca própria são um novo caminho para novos
clientes, não deixando de agradar os antigos.

7.

Agregue valor!

Marketing: Repense a apresentação do seu produto.
O mercado está pronto para consumir os produtos de
antes com a praticidade do agora!

Tecnologia e Inovação: Novas formas de
comercialização são o futuro e este futuro é AGORA!
A rapidez, comodidade e controle de qualidade que o
e-commerce promove é incrível, embora demande
maior interação com o novo, pode significar um
retorno interessante.

10. Novas tecnologias
agronegócio

para

o

Tecnologia e Inovação: A tecnologia é pensada e
para nos auxiliar em tudo e na agricultura não é
diferente. Conheça os programas, aparelhos,
satélites, computadores, celulares e tudo que venha
para contribuir com os processos agrícolas.

Aplicativo ajuda na análise de folhas de
pés de café
“Ferramenta oferece diagnóstico
nutricional da planta e avalia até 11
diferentes tipos de nutrientes, além de
indicar quais produtos devem ser
utilizados
e
onde
comprá-los”

Produtores utilizam WhatsApp na
venda de orgânicos
“Um grupo de mulheres têm
mudado a vida dos produtores rurais em
Lagoa Seca (GO). Há dois anos, oito
mulheres têm apostado no uso da
ferramenta de mensagem para vender
produtos
orgânicos.”
Fonte: Canal Rural

Agricultor familiar fatura com programa
de compras institucionais
“Agricultor recebe por mês quase
R$ 3 mil com a venda de hortaliças
produzidas em Planaltina de Goiás (GO).
Do total da produção, 70% são
comercializados
para
o
Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
e para duas modalidades do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA), coordenado
pelo Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS). ”
Fonte: Canal Rural

Gideilton José Dantas Júnior
Técnico em Agronegócio em formação pelo
SENAR & graduando em Engenharia
Agrícola pela Universidade Federal de
Campina Grande - UFCG
e-mail: gidedantas@gmail.com
Tel: (83) 9 9620-1906
Gleyka Nóbrega Vasconcelos
Técnica em Agronegócio em formação pelo
SENAR & graduanda em Engenharia
agrícola pela Universidade Federal de
Campina Grande - UFCG
e-mail: gleykavasconcelos@gmail.com
Tel: (83) 9 9819-5304

Proibida a veiculação deste material.

Fonte: Henrique Bighetti

