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12 - Necessidades dos diferentes grupos de produtores 
 

Se pensarmos que todos os produtores têm perfis iguais, não vamos 

_________________ suas necessidades financeiras e, portanto, não vamos oferecer-

lhes o produto mais adequado ao seu momento produtivo.  Separando-os em grupos 

específicos, de acordo com suas características, entendemos suas diferentes neces-

sidades e, dessa forma, conseguimos ser muito mais _________________ na ob-

servação e na abordagem e atendimentos futuros. As características dos produtores mol-

dam suas necessidades, e nossa atuação deve estar alinhada a essas necessidades. 

Sempre esteja atento a isso. Veja, agora, como abordar os produtores de acordo com 

seu perfil: 

 

GRUPO 1 - pequenos produtores de frutas, legumes e verduras. 

São produtores bem diversificados do ponto de vista da oferta; produzem uma ampla 

gama de produtos em suas propriedades; geralmente, são produtores que estão 

________________ com seus clientes, vendendo em muitos casos seus produtos para 

supermercados, restaurantes, ou mesmo para o consumidor final. 

Por estarem próximos do seu consumidor, os produtores os ouvem, o que possibilita que, 

rapidamente, implementem eventuais ____________ no processo, bem como incorpo-

rem inovações em sua produção, respondendo de forma rápida às demandas do con-

sumidor. 

 

Trabalham com diferentes produtos, como verduras que não suportam grandes viagens. 

Seus produtos estão ajustados ao clima e à demanda dos clientes. Isso exige boa ca-

pacidade técnica, logística, _______________ e de gestão. Esta é a primeira grande 

necessidade. 

 

Alguns destes produtores têm carência de ______________________, pois ainda não 

incorporaram toda a tecnologia compatível com sua diversificada produção que, normal-

mente, tem o ciclo produtivo mais curto. Busque meios de apoiar seu desenvolvimento 

técnico, que pode ser _________________, logístico ou de gestão. 

 

Por ter várias safras ao longo do ano, inclusive de diferentes culturas, ele precisa ter um 

bom _________________. Isso aponta para eventuais necessidades de crédito em 

vários momentos do ano. Esteja atento a esta necessidade. 
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Da mesma forma, ele possui várias entradas de recursos distribuídas ao longo do ano. 

Isso não significa que ele tenha recursos em caixa sempre, mas nos permite apoiá-lo 

para entender a dinâmica do dinheiro dentro do seu ciclo produtivo. Mostre como esse 

produtor pode ganhar _____________ com o seu dinheiro, e não apenas com a 

produção. 

 

Esses produtores têm um grande impacto econômico na sociedade: são em número 

enorme de pessoas e produzem de forma ________________ praticamente todos os 

alimentos mais perecíveis que são comercializados em todas as cidades do Brasil. Esteja 

atento para apoiá-los em sua região de atuação. 

 

GRUPO 2 - Médios e Grandes Produtores de Verduras, legumes e frutas anuais. 

Também são bem diversificados do ponto de vista da oferta e podem produzir uma ampla 

gama de produtos em suas propriedades. Geralmente, são produtores que estão muito 

conectados e antenados ao mercado, pois sua produção é grande, precisam de distribui-

dores para pulverizar sua produção, como Ceasas, grandes redes de supermercados e 

atacadistas, ou ainda, contrato com grandes _____________ de alimentos e redes de 

restaurantes. 

A forma como esse produtor olha para o seu mercado e seu cliente diz muito sobre o seu 

potencial de crescimento e sua ________________ no mercado. Trabalhar com 

diferentes produtos, em grande escala, ajustados ao clima e à demanda do mercado 

exige grande capacidade técnica, logística, comercial e de gestão. Essa turma, normal-

mente, tem tudo profissionalizado na propriedade. 

 

São produtores que, em sua grande maioria, trabalham com produção de ponta nas suas 

propriedades e utilizam as boas condições do clima para ________________ a produção 

das culturas, o que permite uma distribuição em outros estados e regiões. 

 

Com eles, quase tudo é muito grande e volumoso, e eles têm necessidades de 

____________ e de outras soluções financeiras constantemente, e são muito assedi-

ados por todas as empresas que atuam no segmento. 

 

Com este grupo, precisamos estar em fina sintonia para não perdermos espaço para a 

concorrência, principalmente com as novas tecnologias e soluções que estão surgindo, 

com propostas de valor bem interessantes ao produtor. 
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Eles também têm uma robusta entrada de recursos, principalmente associadas aos 

períodos das safras que ocorrem ao longo do ano. Em alguns casos, novamente, temos 

a oportunidade de trabalhar a _____________________, ajudando-os a entenderem a 

dinâmica do dinheiro dentro do seu ciclo produtivo, ganhando mais dinheiro com o seu 

dinheiro, e não apenas com sua produção. 

 

 

Esses produtores também têm grande impacto econômico e social, pois produzem os 

principais alimentos vendidos em grande escala no Brasil, principalmente, legumes e 

frutas com mais facilidade de transporte e bom tempo de prateleira. Eles conseguem 

produzir em grande _____________ e com custos menores, pois atuam em regiões com 

vocação climática natural para aquelas culturas, o que exige que tenham uma boa estru-

tura de comercialização e de distribuição, pois os volumes são muito grandes. 

Uma diferença importante este grupo 2 e o anterior (grupo 1) é que os pequenos produ-

tores têm sua produção ________________ pelo Brasil e têm atuação comercial region-

alizada. Já os médios e grandes produtores têm uma produção regionalizada e uma 

atuação comercial em todo o Brasil e, em alguns casos, até para exportação. 

 

GRUPO 3 - Produtores de frutas perenes. São produtores muito parecidos com os 

anteriores, entretanto com baixa ________________ na produção, produzindo de uma 

a, no máximo, três frutas.  Isso se deve, em parte pelas particularidades destas culturas, 

que exigem um clima adequado para a produção. 

São produtores conectados e antenados ao mercado em nível mundial, pois como a sua 

produção é grande, eles precisam estar conectados aos grandes distribuidores para en-

tregar sua produção a Ceasas, grandes redes de supermercados e atacadistas, ou ainda, 

assinar contratos com grandes indústrias e redes de restaurantes. Alguns têm, inclusive 

uma estrutura de distribuição voltada para ______________, importante canal para 

comercializar parcela relevante da produção. 

Alguns produtores, devido à ________________ da safra e vendo a dificuldade e o custo 

do escoamento da produção, decidem investir na distribuição; outros avançam também 

na ________________ da sua produção. Estes evoluíram para atuar nas etapas se-

guintes da cadeia produtiva da cultura, agregando valor à sua produção. A grande ma-

ioria destes grandes produtores trabalham com tecnologia de ponta em suas proprie-

dades, sabendo muito bem o que estão fazendo dentro da porteira. 
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Eles apresentam grande necessidade de ________________ de longo prazo, seja na 

implantação ou reforma de pomares, seja na parte estrutural de seu negócio, além de 

precisarem de custeio durante o ano. Na maioria das vezes, eles têm um fluxo de caixa 

bem sazonal, com entradas em uma determinada época do ano, exceto aqueles com 

uma estrutura de ______ que permita comercializar sua produção ao longo do ano. 

 

Como o grupo 2, eles estão em regiões com grande vocação climática para aquelas 

culturas. Eles podem estar organizados em grupos ou até mesmo em 

________________, o que possibilita uma gestão ainda mais profissionalizada. 

 

Alguns deles exportam parcela significativa de sua produção, principalmente algumas 

frutas tropicais as quais fazem do Brasil um importante produtor. São, também, grandes 

produtores de sucos e produtos ___________________ oriundos das frutas. Isso exige 

ainda mais capacidade administrativa e técnica, mas os resultados econômicos são am-

plamente favoráveis. 

 

 

Distinguir – assertivos – conectados – ajustes – comercial - assistência técnica – 
agronômico - fluxo de caixa – dinheiro – regionalizada – indústrias – permanência – po-
tencializar – crédito - educação financeira – escala -  espalhada – diversificação – ex-
portação – sazonalidade – industrialização – financiamento – frio – cooperativas – indus-

trializados 

 
 

Anotações:  ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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