O que é venda directa?
Agricultores podem vender directamente para consumidores, escolas,
restaurantes, etc. Agricultores e
compradores podem fazer um contrato de entrega regular de produtos, ou os compradores poderão
requisitar quando precisarem.
Permita controlar cada etapa da
cadeia de pós-colheita. Permite
proteger a qualidade e higiene alimentar do seu produto do campo
ao mercado.
Construir uma reputação. Consumidores serão leais porque confiam
que o seu agro-negócio entregará
produtos de qualidade e no tempo
acordado.
Antecipar a demanda. Ao saber o
quanto vai vender permitirá plantar e colher a quantia acordada.
Também, como terás sempre mercado para o seu produto haverá redução de perda de produto.
Ponto chave: Venda directa permite maior controle e ganhará mais
dinheiro e boa reputação.
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“Esta interessado em
comprar tomate?”
“Pode garantir
10 kg por semana?”
“Não há problema, estarão
na sua loja na próxima
segundafeira.”
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Exemplo
António é um líder, um agricultor de referência no Paul. Ele cultiva vários produtos mas quer se especializar em
pimentões verdes devido ao alto preço
que pode ganhar no mercado. Ele se
orgulha da constante alta qualidade de
pimentões que cultiva mas ás vezes se
desaponta pois não consegue um alto
preço no mercado.
Ele lê uma brochura de formação aos
agricultores — acerca da venda directa.
Aberto a novas ideias e formas de
ganhar dinheiro, ele decide experimentar este novo método na qual ele
vende directamente para restaurantes,
lojas, escolas e consumidor final.

Estudo de mercado
António visita alguns hotéis investigue
quem são os fornecedores dos pimentões verdes. Ele descobre que estão insatisfeitos com a qualidade do
pimentão, frequência e inconsistência
de volume de entrega. Muitas vezes o
pimentão não esta disponível, ou a
qualidade é baixa para ser servida a clientes.

Ele apresenta uma amostra da qualidade do seu produto e os proprietários de
hotéis ficam impressionados. António
garante aos compradores produto de
constante alta qualidade no tempo
acordado. Proprietários de hotéis acordam comprar uma quantidade fixa de
pimentões directa do António.
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Ele agora tem 5 contractos (escritos)
para realizar. Ele tem que ser capaz de
produzir 50 kg de pimentões por
semana ou perderá a sua reputação
junto aos seus clientes.
Actualmente produz 30 kg por semana.
Para assegurar o aumento da quantidade de produto acordado, ele:
• Decide plantar mais pimentões nos
campos antes usado para o cultivo
de outros produtos.
• Cria um calendário para plantar e
colher, para gestão da quantidade de
produto disponível.

• Faz contractos com outros produtores na sua associação de agricultores para cumprir com a quantidade
que precisa.
• Faz um contrato com o proprietário
de camião para transporte de produto todas as segundas feiras.

Implementação
António aumenta a sua produção de pimentões e começa a cumprir com a
suas encomendas. Ambos, António e os
seus clientes estão satisfeitos com o
seu novo método de venda. Com comprador regular e com rendimento certo
o seu agro-negocio terá mais estabilidade e menos incertezas. Ele decide expandir seu negócio e procura novos
clientes em Porto Novo e Mindelo.

O próximo passo
Outros agricultores ouviram do sucesso
do António e estão interessados em
adoptar o seu método. Permitirá ter
compradores dos seus produtos que
são constantes e de confiança. O seu
agro-negócio será mais previsível, terá
mais tempo para pensar em como satisfazer os seus clientes!

