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Caminhamos bastante nesta trilha de conhecimento, e podemos dizer que já entendemos muito 
sobre o produtor do Agro familiar, e agora com mais calma, chegou a hora de preparar a 
abordagem comercial a estes produtores.  
 

O primeiro ponto para preparar a abordagem, é identificar qual é grupo ele se encontra, e 
precisamos fazer isso de forma automática, e para recordamos, são eles: 
1- Subsistência  
2- Extrativismo  
3- Hortifruti e feirantes  
4- Commodities.  
 

Já falamos sobre eles e suas características, bem como os desvios e as ausências de padrões 
do agro familiar. Essa identificação precisa estar automática em sua cabeça!  
 

Depois de identificar em qual grupo seu produtor se encaixa, imediatamente você já formatar seu 
processo mental para uma abordagem direcionada para as necessidades deste grupo. Caso 
você já o conheça, já sabe o perfil do produtor, e o modelo de comunicação a ser utilizado, 
atuando assim tudo ficará muito mais rápido e fácil. 
 

Na sequência, precisa identificar quem é o “tomador de decisão” daquele associado.  
 

Sim, no agro familiar, apesar de vermos com mais frequência o homem como líder que manifesta 
a decisão, observamos que em muitos casos, a decisão é tomada por sua esposa, ou pelo 
consenso da família. Há também casos onde um filho tem influência preponderante nas 
decisões.  
 

Essa identificação do tomador de decisões, é fundamental para você falar com a pessoa certa, 
ou dar tempo necessário para o produtor falar com a família e/ou com a esposa.  
 

Aqui não tem certo, nem errado, apenas é a forma como a família toma decisão e você só 
tem que: identificar, aceitar e moldar sua abordagem para que não cultive uma resistência 
da família a você e sua empresa. 
 

Além dos grupos de produtores, procure não trazer nenhum outro tipo de “rótulo” ao produtor, 
fique sempre aberto a todas as possibilidades. A heterogeneidade das propriedades e das 
famílias é muito elevada para uma padronização. Lembre-se sempre do exemplo dos produtores 
de leite que usamos outro dia, pois eles estavam na mesma atividade, mas com necessidades e 
objetivos totalmente diferentes.  
 

Existem bons e péssimos momentos para se abordar o produtor rural, principalmente para uma 
visita. Nunca force a barra para uma visita, e caso perceba o momento não é adequado, 
simplesmente não vá. Você precisa desenvolver essa sensibilidade de rapidamente captar essa 
informação e agir rápido, saindo de cena e voltando em outro momento. Acredite, isso não é 
perder uma oportunidade, muito pelo contrário, é evitar desperdiçar uma abordagem, 
preservando o interesse para um momento futuro.  
Através dos meios digitais, essa comunicação se torna mais fria, mais distante e deve ser mais 
objetiva e assertiva, mas para isso precisamos dominar o conhecimento sobre o assunto, os 
produtos, a propriedade e o momento atual dos ciclos das culturas utilizadas.   
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Agora relacione abaixo os pontos relevantes para os produtores do agro familiar de sua carteira 
neste momento, o que eles estão necessitando, por grupos de produtores, agora? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Percebi que escreveu muito pouco (ou nada) para um público tão diversificado. Aproveite para 
refletir e registrar as necessidades atuais, pois daqui um tempo elas (necessidades) vão mudar, 
e poderá observar sua evolução ao longo do tempo. 
 
O atual momento que estamos vivendo, nos exige ampliarmos o uso dos meios digitais, portanto 
é recomendável que você domine todos os assuntos citados anteriormente,  pois mesmo com 
uma comunicação restrita, você vai conseguir captar a necessidade, e apresentar a melhor 
solução para o associado.  
E fique tranquilo, esse é o novo normal, e são poucos os produtores que ainda não utilizam a 
internet, mas estão sendo pressionados a se adaptar. Portanto, você precisa adaptar sua 
abordagem comercial para os meios digitais, de modo que seu cliente perceba o valor em seu 
produto ou serviço, caso contrário você e sua empresa podem perder participação no mercado. 
 

E agora uma dica: sempre esteja próximo do seu cliente, ligue para saber, como foi de 
colheita, ou para avisar que vai chover, ou para falar que o plano safra tem uma nova linha 
de crédito que vai “cair como uma luva” em sua demanda,  ou simplesmente para dizer 
que lembrou dele, e resolveu ligar para saber como está. Demonstre interesse verdadeiro. 
 
Você vai se surpreender com o impacto que isso tem na sua relação, e te desafio fazer isso 
rotineiramente com pelo menos 10 clientes durante um ano, e depois compare a evolução deles 
com o restante de sua carteira de clientes. Anote abaixo o nome deles e comece já! 
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