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O segmento de hortifrúti é enorme e representa cerca de 10% de todo o 

______________ dos supermercados. Em 2019, o setor de FLV vendeu algo próximo 

de 38 bilhões de reais. Não estão incluídos nestes números os sacolões, as feiras livres 

e demais pontos de venda de hortifrúti. 

Fomos provocados a visitar estabelecimentos e fazer algumas ______________ para 

compreender, na prática, como as coisas acontecem. 

Tivemos a oportunidade de compreender a complexidade e as principais dificuldades de 

ter um estabelecimento que comercializa hortifrúti. Podemos, inclusive, conversar com 

os produtores que desejam abrir um estabelecimento para vender sua produção, e já 

temos dicas preciosas para ________________ com eles. 

A parte _______________ deve ser acompanhada e monitorada com prioridade, pois a 

velocidade comercial dos hortifrútis é enorme, e o produtor precisa ser dinâmico e atento 

para conseguir negociações que ________________ bem seus produtos, mas antes de 

tudo, deve planejar todo seu negócio a partir da estratégia de vendas. 

Conhecemos as seis principais formas de ________________ de hortifrúti, detalhando 

as principais vantagens e desvantagens de cada _____________ . Falamos do dina-

mismo do mercado, sobre preferências do consumidor ao longo do tempo, e que sempre 

devemos avaliar a possibilidade de agregar ____________ aos produtos através do pro-

cessamento, embalagem, distribuição e outras estratégias necessárias para atender ao 

desejo do consumidor de sua região de atuação. 

Constatamos que devemos estar ______________ para atender o produtor com inter-

esse e vontade de ajudar, pois temos uma rede de ______________ mais ampla e qual-

ificada que a maioria dos produtores, e podemos ajudá-los de forma ativa e construtiva, 

apenas orientando onde estão as melhores _______________ para ele. Talvez possa-

mos pensar de forma social, mas trouxemos o foco para os números, pois quanto melhor 

for o desenvolvimento daquele produtor e dos demais elos da cadeia produtiva, melhor 

será a atividade econômica e, consequentemente, os resultados de sua carteira de clien-

tes. 

Aprendemos que podemos construir uma rede de relacionamento em nossa região de 

atuação, envolvendo SEBRAE, Emater/Empaer, secretarias de agricultura do município 

e estado, além dos diferentes tipos de estabelecimentos que trabalham com hortifrúti. 

Estas inúmeras pontes, certamente, vão contribuir de forma definitiva para o desenvolvi-

mento de todo o ____________ em sua região. 

 

Escola Agro – Conhecimento que gera resultados                  Material comp. ao Curso de Hortifruti   

www.escolaagro.com.br                                                                email: contato@escolaagro.com.br 

http://www.escolaagro.com.br/
http://www.escolaagro.com.br/


 

ESQUEMA-RESUMO – HORTIFRUTI                 

 

Vimos que organizar e preparar de forma _______________ nossa abordagem junto ao 

produtor de hortifrúti nos torna mais assertivos e objetivos nos momentos de interação. 

Este planejamento nos permite antecipar as necessidades do produtor e oferecer as 

soluções adequadas para os seus diferentes momentos. 

A maior lição de todas é a compreensão de que podemos fazer, ajudar, orientar e 

_______________mais dos negócios de nosso cliente ou associado, orientando de forma direta, 

estabelecendo ____________ entre as instituições que atuam no setor, e ainda, conectando as 

pontas da demanda e da oferta. 

Entendemos que não devemos ficar parados, esperando que o mundo seja favorável. Devemos 

começar a nos movimentar para escrevermos a nossa _________________ de sucesso, e partici-

parmos ativamente da construção de tantas outras histórias de sucesso que pudermos ajudar. E 

agora, mãos à obra. 

 

Faturamento – perguntas – compartilhar – comercial – remunerem – comercializar – formato – 

valor – organizados – relacionamento – oportunidades – setor – planejada – participar – pontes - 

história 

 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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