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Imagine comigo a seguinte situação: Você chegando de surpresa para uma visita a um produtor 
do Agro Familiar.  
Quando ele ou ela identifica que é você ali na porteira, qual é o sentimento que vai passar em 
sua cabeça? Anote isso para jamais esquecer desta reflexão. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Dentro de uma infinidade de possibilidades, vamos refletir sobre apenas duas opções:  
 

Primeira opção:  Vish, lá vem esse cara de novo aqui interromper meu trabalho. Da última vez 
que veio aqui, ficou até meio dia e ainda me obrigou a comprar algo que eu não estava 
precisando. Sem falar que fica falando daquele jeito difícil que nós nem conseguimos 
entender.  Às vezes me dá vontade de ser mal educado, mas preciso deles, vamos tolerar, mas 
tomara que vá logo embora.  
 

Segunda opção: Olha quem chegou, nossa que ótimo que ele veio aqui hoje, estava querendo 
mesmo tirar umas dúvidas sobre a próxima safra. Como é bom falar com ele, que entende as 
nossas necessidades e fala a nossa língua, além de trazer informação atualizada. Essas visitas 
dele sempre me trazem conhecimento, vou convidar para entrar em casa para que possamos 
conversar com calma tomando um mate (ou um café). Não posso esquecer de agradecer aquela 
dica que me deu na última conversa. 
 

Agora eu te pergunto, quando o produtor te vir chegar na propriedade dele, em qual das duas 
opções você quer estar? Acredite, só depende de você e do seu empenho em ajudá-lo. 
 

Pois bem, para chegar a esse patamar desenhado, é preciso dedicação e muito estudo, pois 
você precisa estar preparado em 4 áreas específicas: 
  
1- Saber tudo sobre os produtos e serviços de sua empresa, além de como enquadrá-los no agro 
familiar e no caso de cada associado.  
2- Ter conhecimento sobre o momento da propriedade, saber como é a dinâmica das suas 
culturas ou criações, e que está acontecendo naquele momento. 
3- Estudar o mercado, para sempre levar informações atualizadas e de relevância para ele.  
4- Estudar o perfil de cada produtor, e você ajustar sua abordagem ao perfil do produtor. É 
importante você se ajustar às características deles, nunca o contrário.  
 
Estude isso, coloque em prática e você será um profissional diferenciado no mercado.  
Perceba que não existe desenvolvimento e crescimento sem estudos, temos muito o que 
aprender e fazer para bem atender o nosso produtor rural, mais ainda, devemos ser uma 
referência para ele, prestando a tão sonhada consultoria financeira.  
 

O produtor rural do agro familiar é extremamente carente por esse tipo de profissional, que 
facilmente consegue entender suas necessidades e já vem com as possibilidades de solução.  
 

Por fim, a mais valiosa dica: Estude, estude e estude!  Não existe mais aquela 
diferenciação de tempo de estudar e tempo de trabalhar, atualmente as necessidades no mundo 
dos negócios são muito dinâmicas e urgentes, e devemos estar constantemente estudando 
enquanto trabalhamos. Nunca podemos parar de estudar e evoluir. 
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