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Vamos recordar os assuntos e deixar em evidência um ponto relevante de cada aula que 

estudamos:  

1- Agro familiar representa a maior parte dos imóveis rurais no Brasil, e toda sua regulamentação 
é feita em lei; 
2- Devemos classificar o produtor em algum dos 4 grupos, buscando ser assertivo na abordagem 
comercial; 
3- Agro familiar é heterogêneo e cada caso deve ser atendido dentro de suas necessidades e 
particularidades; 
4-Cada grupo tem necessidades gerais diferentes, preste muita atenção para não errar; 
5- A agregação de valor é a melhor forma de impactar positivamente a vida dos produtores; 
6- ATER tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Agro familiar; 
7- A terra é seu maior ativo e sinônimo de emoção, portanto nós devemos trazer a razão e ajudar 
a organizar e mostrar os números;  
8- Produtor certificado ativo como Agro Familiar, tem possibilidade de acesso a 16 políticas 
públicas; 
9- A DAP é o passaporte para ser reconhecido legalmente como Agro Familiar; 
10 - Precisamos e podemos ajudar o produtor a obter sua DAP; 
11- O cooperativismo proporciona escala e melhora a vida dos seus associados; 
12- Na sucessão familiar, nossa ajuda é nos cálculos e desenhos de cenários, tanto para o 
produtor, quanto para a instituição financeira; 
13 - Gestão financeira é bom para o produtor e fundamental para a instituição financeira; 
14- Estude e se organize para que o produtor te veja com “bons olhos”, sendo fonte novidades e 
informações; 
15- Melhor forma de abordar o produtor é ampliando seu conhecimento sobre o agro e seu 
entendimento sobre você e sua empresa.  
 

Foram várias aulas focadas em vários assuntos envolvendo o agro familiar, e agora precisamos 
juntos fazer duas importantes reflexões:  
 

1- O agro familiar ainda esconde muitas e ótimas oportunidades. Entretanto, observamos 
que ainda são negligenciadas na maioria das agências.  

 
Se a sua agência já trabalha bem com o agro familiar, parabéns!  Realmente acredito que ao 
final desta trilha, você sairá munido de informações para atender este público de forma 
diferenciada, agregando ainda mais valor em sua relação comercial juntos a eles.  
Por outro lado, se você e sua agência ainda não trabalham (ou não trabalham bem) com o agro 
familiar, se permita esse desafio.  Você terá a oportunidade de ampliar sua base de associados, 
trazendo novos clientes, novas possibilidades de negócios e novas oportunidades para sua 
carreira profissional, e ainda tem a parte social de contribuir com o desenvolvimento de sua 
comunidade, que naturalmente todos queremos ver prosperar.  
 

2- A educação é algo para vida toda. Nesta oportunidade, você adquiriu novos conhecimentos, 
mas receio que você talvez ainda não esteja educado sobre o agro familiar.  
Conceitualmente conhecimento "é o ato ou efeito de conhecer". Ou seja, agora você já tem o 
conhecimento mais amplo do agro familiar, e que fique claro, e esse é o papel da Escola Agro, 
permitir que você conheça novas possibilidades.  

http://www.escolaagro.com.br/
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Porém, educar é mais amplo, e depende de sua atitude, pois, conceitualmente Educação é "o 
meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma 
geração para a geração seguinte". 
 

Ou seja, apenas vamos educar um grupo de pessoas quando o conhecimento estiver aplicado e 
incorporado ao vosso dia a dia, sendo naturalmente transferido de geração para geração.  
 

E isso somente será possível se forem EXECUTADOS os conhecimentos, é seu engajamento 
e SUAS ATITUDES que vão sedimentar e consolidar esse conhecimento dentro da 

empresa.  
  
Ou seja, seu sucesso depende exclusivamente de você. Sempre estaremos por perto e 
disponíveis para apoiá-lo, mas sua caminhada de desenvolvimento pessoal, depende somente 
de você dar um passo após o outro, e seguir firme caminhando. 
 
Os produtores rurais do agro familiar são muito dependentes de ajuda e apoio, sobretudo neste 
mundo moderno e cada vez mais digital. E nós, realmente acreditamos que você tem uma missão 
junto a estas famílias humildes, que desde já aguardam com expectativa a sua atuação na 
carteira agro.  
 

 

Esperamos ter contribuído com seu desenvolvimento pessoal, e desejamos que sua 
performance profissional seja positivamente impactada após este curso sobre Agro 
Familiar, pois com conhecimento e atitude, você poderá ajudar a melhorar a vida de muitos 
brasileiros.  
 

Sucesso, um forte abraço, até o próximo curso da Escola Agro.  
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