Planificar

Como abrir um
Agro-Negócio?

Uma boa ideia para abrir um agronegócio precisa de um plano para
ter sucesso.
Planificação deixa claro como vai
ter lucro e quem será os seus
clientes. Uma boa planificação
ajudará a descobrir novas
oportunidades no mercado. São
seis passos chaves:
1. Analise de Mercado. O que esta
disponível e qual a demanda?
2. Estrategia. Elabore uma história
de como o seu negócio terá
sucesso.
3. Estudo de Viabilidade. Faça uma
pesquisa e descubra se a sua
história poderá ser uma
oportunidade real para ganhar
dinheiro.
4. Plano Final. Reveja e analise as
situações vivenciadas por
terceiros para finalizar o seu
plano. Faça contactos.
5. Implementação. Começe!
6. Resolução de Problemas. Ajuste
o seu plano sempre que
necessário para melhorar o seu
agro-negócio continuamente.
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Analise de mercado

Visite o seu Mercado local. Fale com os
vendedores e clientes. Descubra:
• que produtos estão sendo
comprados, e quando
• que produtos são requisitados, e
quando
• quais são as características dos
produtos que os consumidores
consideram importantes
• se há competição no mercado
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Estudo de viabilidade

Tendo a estratégia é preciso analisar se
é viável e real.
Faça uma lista dos custos. Pense em
tudo que precisará para operar o seu
agro-negócio (sementes, fertilizantes,
água, terreno, mão de obra, transporte,
etc.) e descreva os custos de cada um.
Pergunte aos compradores sobre os
preços dos produtos. Pagarão o preço
que irá cobrar?
Quando você conhecer e entender os
seus custos e capital saberá determinar
se o seu agro-negócio terá lucro ou
não. Poderá também comparar planos e
decidir qual é a melhor estratégia.
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Crie uma estrategia

Descreva o seu agro negócio como se
estivesse a explicar a um amigo.
Responda ás seguintes perguntas:
• Qual é a oportunidade?
• Como vou usar os meus pontos fortes?
• Quais são os custos desse negócio?
• Qual será o preço de venda do
produto?
• Como é que este agro-negócio vai
ganhar dinheiro?
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Elabore um plano

Fale com amigos e familiares. Partilhe o
seu plano de agro-negócio e peça as
suas opiniões. Decida o que vai usar
para melhorar o seu plano.
Escreva o seu plano final. Seja
detalhista para que fique claro se o seu
agro-negócio vai dar certo.
Faça contactos de negócio.
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Implementação

Siga o seu plano e comece a trabalhar!
Compre materiais, instale
equipamentos e comece a plantar —
faço tudo o que for necessário.
Monitorize as suas finanças, comece no
primeiro dia. Registre as despesas e as
receitas.
Monitorize o seu progresso. Fique
atento ao funcionamento do seu agonegócio. Fique alerta a problemas.
Quando resolver um problema,
monitorize a solução para ter certeza
que é funcional.
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Resolução de
problemas

Face a um problema, investigue e
entenda as causas. O plano deve ser
flexível não é uma lei. Respondem rapidamente aos problemas e se adapatam
a novas mudanças no mercado
Procure maneiras de melhorar a sua
estratégia. Pense sempre em como seu
agro-negócio poderá ser mais eficiente,
e sempre procure oportunidades para
crescer.

