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INTRODUÇÃO
A economia brasileira encontra-se em um momento de instabilidade. A previsão é de que
continue assim, ao menos em médio prazo. Nesse cenário, aumentar a produtividade e o
desempenho no agronegócio se torna um desafio ainda maior. Neste material, apresentamos algumas dicas para que você consiga aumentar seus indicadores e ter resultados
surpreendentes.
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SUCESSO EM
TEMPOS DE CRISE
Para alcançar o sucesso, todos os produtores
precisam ir além. Isso significa ultrapassar os
conhecimentos teóricos e práticos. Quem quer
bater metas ousadas e chegar a seus objetivos
em tempos de crise deve estar atento às oportunidades e pensar em novas soluções, que
otimizam os ganhos de forma sustentável, impactando da menor forma possível os custos.
Confira as dicas:
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SAIBA SE PLANEJAR
Qualquer empresa, independentemente do setor da economia em que atua, precisa trabalhar
pautada em planejamento. De um pequeno comércio a uma grande fazenda, esse é um fator
estratégico para o aumento na produtividade.
Tomando como base o mercado, o produtor
pode, por exemplo, diversificar a produção ou
optar por se especializar. E ter assertividade
nesses processos internos só é possível com
planejamento estratégico.
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ESTEJA DE OLHO NAS FINANÇAS
Estar atento à saúde financeira é essencial na produção rural. Saber onde e quando aplicar os recursos pode fazer o produtor faturar alto, valorizando o seu capital e permitindo alocar dinheiro
em novas frentes que trarão mais produtividade.

TECNOLOGIA
Hoje a tecnologia está presente no campo. As novidades para
ajudar no aumento da produtividade surgem a passos largos, e
quem as detém e sabe fazer o seu uso correto pode sair na frente
da concorrência. A própria evolução da mecanização dos equipamentos está intrinsecamente relacionada à necessidade de
aumentar a produção.
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INVESTIR EM PESSOAS
As pessoas são a base de qualquer empresa. São elas que lideram
processos, observam pontos de melhoria e dão vida ao empreendimento. Por isso, contar com profissionais capacitados e especializados é uma ótima alternativa para quem quer novas ideias para
aumentar a produtividade.

INVESTIR EM INSUMOS
Rações de qualidade refletem em produtos de qualidade. No gado
de corte, por exemplo, quem investe na qualidade da alimentação
consegue reduzir consideravelmente o tempo de abate dos animais.
Uma ração de qualidade é nutricionalmente balanceada e permite
uma otimização do sistema, fazendo com que o produtor trabalhe
com quantidades ideais e evite investimentos desnecessários.
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CONCLUSÃO
Fugir da crise pode parecer uma tarefa complexa. Mas com a estratégia certa, sua produção pode andar na contramão da tendência de crise do mercado. Neste e-book, apresentamos algumas dicas gerais de como é possível aumentar a produtividade e o desempenho,
mesmo em épocas difíceis. Para os criadores de bovinos, equinos, suínos, peixes e aves,
existe uma dica específica: o investimento em nutrição. Ela pode ser fator determinante de
sucesso. Quer saber como? Baixe nosso e-book “Nutrição animal: o ingrediente certo para
o sucesso” e saiba mais.
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