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Editorial

A AJAP, face aos desafios colocados por um ambiente em permanente mudança, pela necessidade de manter

os seus associados informados e simultaneamente estar informada das suas necessidades e interesses, visa com

este projecto - �Jovem Agricultor em Rede�, promover a construção de uma rede temática direccionada para

os Jovens Agricultores de Portugal, que será materializada pela construção de uma plataforma Web utilizando

preferencialmente as denominadas tecnologias Web 2.0, numa lógica colaborativa de recolha, sistematização

e disponibilização de informação, dinamizando assim uma comunidade de interesse susceptível de assegurar

a sua própria sustentabilidade através do crescimento orgânico da mesma.

Com base nestas tecnologias pretende-se que a rede crie a sua própria dinâmica e constitua um canal de

comunicação bidireccional em que todos os seus membros sejam efectivamente produtores e consumidores

de informação, tornando assim possível que a plataforma consista num verdadeiro repositório de conhecimento

nas áreas temáticas (Tecnologias de Produção, Distribuição e Comercialização, Marketing, Gestão da Informação

na Empresa Agrícola e Boas Práticas) capaz de ingressar num processo de crescimento e melhoria continua.

Esta é mais uma �ferramenta� universal que a AJAP coloca ao serviço da agricultura e do Jovem Agricultor,

contribuindo assim para estimular o uso das tecnologias de informação e comunicação como parte integrante

do Mundo Rural.

Ricardo Brito Paes
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INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

� SECTOR AGROALIMENTAR
Pedro Gonçalves | Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade
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O Governo tem vindo a afirmar ao longo dos últimos anos, de

forma convicta e continuada, a importância da inovação e do

empreendedorismo enquanto factores fundamentais no cresci

mento sustentado da economia Portuguesa. Neste sentido, o

Governo tem prestado especial importância à criação e desen

volvimento de iniciativas, políticas e estímulos de melhoria das

condições de mercado que potenciem e simplifiquem um am

biente de inovação e desenvolvimento económico � alargando

o acesso a mais mercados, tornando mais transparente e fácil

o acesso à informação, apoiando a diminuição dos custos dos

recursos e definindo políticas fiscais e políticas de estímulo ao

emprego jovem.

Portugal é hoje um País com condições mais favoráveis ao

desenvolvimento económico: com uma percentagem da

população com grau académico superior à média Europeia, um

custo de energia inferior à média dos 27 países da Europa, um

custo de ocupação imobiliária entre os mais baixos da Europa,

uma taxa de cobertura da infraestrutura de banda larga superior

a 95% do território nacional e onde em menos de um dia se

pode criar uma nova empresa. Portugal mostra um grande

espírito empreendedor � 60% de empresas inovadoras vs. 52%

na Europa, e é hoje reconhecido pelo Banco Mundial como um

dos países mais facilitadores no comércio internacional.

Esta opção e o trabalho que o Governo tem vindo a fazer, através

da introdução de reformas estruturais e de políticas específicas,

já permitiu o reequilíbrio da balança externa (4.5% em 2013

quando em 2009 era de -11%) com uma significativa melhoria

da competitividade Portuguesa. Também o excepcional trabalho

desenvolvido por empresas e empresários na internacionalização

das suas empresas, permitiu que o peso das exportações no PIB

Português venha a aumentar sustentadamente, tendo atingido

mais de 40% em 2013 (28% em 2009). Também o sector agroali-

mentar verificou um desempenho notável, com um aumento

das exportações em 2013, particularmente relevante quando

olhamos para o crescimento de mais de 70% para países fora

da União Europeia.

As orientações para a PAC 2020 consideram a inovação indis

pensável para preparar a agricultura para o futuro, tendo mesmo

sido introduzido no quadro Europa 2020 o conceito de parceria

europeia de inovação (PEI), enquanto factor de desenvolvimento

e inovação. Nesta parceria foram identificadas duas metas

principais: fomento da produtividade e da eficiência e sustenta-

bilidade da agricultura.

Para a sua concretização, será prioritário o aumento da

informação e conhecimento contínuo das diversas áreas - desde

o sector em si mesmo até à melhor forma de organização,

definição de estruturas de produção e distribuição, o aumento

da inovação e a promoção de melhores práticas.

Neste domínio, para além da atenção dada pelo Governo através

da introdução de diversos instrumentos políticos, a ação da

AJAP encerra um papel muito importante - no domínio da

informação, divulgação, partilha de conhecimentos e avanços

com impacto na competitividade, organização e sustentabilidade

(e.g., promovendo a identificação e implementação de boas

práticas), e assim apoiando os seus associados no acesso aos

mais recentes desenvolvimentos, na definição de estratégias,

na partilha de casos de sucesso ou mesmo espaços de opor

tunidade de inovação ou expansão de mercados.
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O projeto de redes temáticas, que a AJAP tem vindo a desen

volver, será, com toda a certeza, fundamental para consolidar

o desenvolvimento e crescimento do sector agroalimentar que

temos vindo a assistir. Num contexto de acentuada competitivi-

dade global, de acesso rápido a recursos e informação qualificada,

a criação de uma rede temática de informação será, seguramente,

um vector muito importante no desenvolvimento e inovação

contínua. Este objectivo, a dimensão e qualidade do seu impacto,

estarão diretamente associadas à organização e dinâmica da

própria rede, e ligação entre o seu conteúdo e os seus utilizadores

e/ou destinatários.

Parece-me também muito importante a importância dada a áreas

como tecnologias de produção, distribuição e comercialização,

marketing e gestão da informação. A inovação, e a inovação

contínua, é extraordinariamente importante para o crescimento

sustentado de uma empresa ou de um sector. A optimização e

excelência do carácter inovador não podem ser alcançadas sem

uma atenção cuidada e permanente a todas as áreas de negócio

� organização da produção, marketing, distribuição e gestão de

informação. A inovação só cria valor se trazida para o mercado,

através de um plano de negócios sustentado e de uma organização

de produção e comercial bem conseguida.

Votos de grande sucesso!



A "Jovem Agricultor em Rede" (JAR) é uma plataforma Web

que materializa de forma colaborativa uma interface para a

recolha, partilha e divulgação de informação sistematizada.

Tirando partido das TIC actualmente disponíveis construiu-se

uma plataforma colaborativa, visando dar resposta às ne-

cessidades de acesso de informação e conhecimento que são

referidos inúmeras vezes como factores limitantes para a

competitividade do sector agrícola.

Para além dos posts tradicionais de uma rede social, os membros

da JAR podem desenvolver outro tipo de actividades, nome-

adamente criar/participar em grupos temáticos onde partilham

recursos (documentos, fotos, vídeos, etc.), discutir ideias,

referenciar recursos disponíveis na Internet (apontadores) e

divulgar eventos e notícias.

Neste cenário, um resultado importante que se espera obter

continuamente é a criação e dinamização de uma comunidade

de prática vocacionada para o Jovem Agricultor (factor crítico

de sucesso, pois a sua sustentabilidade depende da capacidade

de gerar um ambiente propício de partilha e difusão de informa-

ção e conhecimento que passa, fundamentalmente, pelo

envolvimento de pessoas).

Actividade da Rede

Membros e Grupos temáticos

Desde o início da sua actividade (Junho de 2013), já se registaram

cerca de 450 membros (~25/mês). O pico de registos coincidiu

com a presença da AJAP na Feira Nacional de  Agricultura de

Santarém (Junho de 2013: 160 registos e Junho de 2014: 136

registos), onde foi feita uma forte divulgação da Rede.

Existem na JAR 17 grupos temáticos, nos quais está centrada a

dinamização de partilha e divulgação de informação. Cada grupo

tem em média 13 membros registados, onde os grupos com

mais registos correspondem a temas actualmente fundamentais

para a implementação e crescimento de um negócio de forma

eficiente e diferenciada: comércio electrónico, plano de negócios,

marketing e análise de investimentos.

Partilha e divulgação de informação

O leque de informação partilhada pela JAR vai desde notícias,

passando por artigos técnicos e de opinião, eventos, até

informações de mercado, vídeos, etc..

As notícias são partilhadas com uma frequência diária e podem

ser vistas no menu Notícias, enquanto no menu Destaques são

seleccionadas as de maior interesse tendo em conta o âmbito

da Rede e principal público alvo (~4/semana).

O grupo mais activo é o Mercado onde os conteúdos vão desde

anúncios de emprego, análises de mercado até cotações, numa

frequência quase diária (310 actualizações em 17 meses de

actividade). Os restantes grupos apresentam uma média de

cerca de 14 actualizações/mês.

Outra actividade forte da JAR é a publicação de eventos, com

grande enfoque na formação, para apoiar os Jovens Agricultores

a colmatar as suas principais necessidades e fragilidades como

empresários agrícolas. Foram divulgados 126 eventos (~7/mês).
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Aplicações da Rede

Para enriquecer a plataforma foram criadas algumas aplicações

que permitem criar uma maior dinâmica entre os seus utilizadores.

Canal Youtube, onde são partilhados vídeos alusivos às diversas

áreas temáticas. Actualmente no canal estão disponíveis 3 vídeos

de casos de sucesso de Jovens Agricultores, com um total de

130 visualizações.

A JAR também se tornou móvel. A App "JovemAgricultoremRede",

permite a qualquer pessoa que possua um dispositivo móvel

Android� acompanhar toda a informação, de forma prática e

rápida, a qualquer hora, esteja onde estiver. As principais

funcionalidades são: informação sobre o projecto; actividade

da rede; calendário de eventos; acesso aos vídeos do canal

youtube e todas as notícias de última hora de fontes de

informação credíveis e actuais.

RSS de Notícias, que se encontra inserida no menu Notícias e funciona

com um agregador de notícias, em função de palavras-chave

previamente definidas, provenientes de várias fontes de informação.

Estatísticas de Utilização da Rede

Através do Google Analytics é possível fazer uma monitorização

do tráfego de utilização da JAR. Desde a sua criação apresenta

os seguintes resultados relativamente aos seus utilizadores (à

data de 21 de Outubro de 2014).

Interacção com a JAR

[1] Nr. total de sessões (uma sessão é o período de tempo em que um utilizador

está a interagir activamente com a JAR). [2] Utilizadores que interagiram com

a JAR. Inclui utilizadores novos (75,9%) e de retorno (24,1%). [3] Nr. total de

páginas visualizadas. [4]  Nr. médio de páginas visualizadas durante uma sessão.

[5]  % de visitas de página única (ou seja, visitas em que a pessoa abandonou

o seu site na página de entrada sem ter interagido com a página).

Em média a duração máxima das visitas efectuadas foi de 10

segundos (56%), sendo que 23% tiveram uma duração máxima

entre 61 e 600 segundos.

Cruzando esta informação com o número de sessões efectuadas,

onde a maioria das pessoas o fez uma única vez (76%), pode

concluir-se a importância de oferecer conteúdos de qualidade

vocacionados para seu público-alvo, criando a necessidade de

visitas regulares à JAR. Pretende-se que o número de acessos

aumente de forma contínua (7% dos utilizadores da JAR já a

visitou pelo menos 10 vezes).

Dados demográficos e Sistemas Operativos Utilizados

Do total de acessos obtidos, cerca de 90% provêm de Portugal.

Os restantes 10% acederam de vários pontos do planeta.

É importante saber qual o tipo de acesso e sistema operativo

dos utilizadores da rede, para que se perceba o tipo de público-

alvo e a tecnologia que utiliza, permitindo tomar decisões na

oferta de serviços diferenciadores.

A maioria dos acessos é efectuada a partir de computadores

fixos ou portáteis, utilizando sistemas operativos mais comuns

para Windows (Chrome, IExplorer e Firefox) e Apple (Safari). É

interessante verificar, numa % que não se pode desprezar, o

número de acessos efectuados a partir de dispositivos móveis

e tablets (15% no total).
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Para garantir a qualidade durante a pós-colheita da uva de

mesa são necessários cuidados especiais durante a colheita,

embalagem, refrigeração e transporte. Na comercialização de

uva de mesa, a forma e a compacidade dos cachos, o calibre

dos bagos, a coloração uniforme, a qualidade fitossanitária, o

sabor e a textura típicos de cada cultivar são atributos im-

portantes e muito valorizados pelos consumidores.

Colheita

A data de colheita da uva de mesa é determinada pelo equilíbrio

entre açúcares e ácidos que são responsáveis em grande parte

pelo sabor dos bagos. O teor mínimo de sólidos solúveis totais

(TSS), medido pelo refráctometro, é de 14 a 17,5 oBrix,

dependendo das cultivares. As uvas são frutos não-climatéricos,

não amadurecem depois da colheita, logo não podem ser

colhidas muito cedo e se forem colhidas tardiamente apresen-

tam uma capacidade de conservação mais baixa. A colheita é

escalonada, e a primeira passagem deve ser quando apenas

10% das uvas estão maduras para tirar partido dos preços

elevados no início da estação. O estado de maturação ótimo

depende também do objetivo de comercialização. As uvas

colhidas no estado de maturação mais precoce devem ser para

conservação e as uvas com estado de maturação mais avançado

para venda no curto prazo. As uvas podem ser colhidas a granel

ou diretamente para a embalagem do mercado.

Atributos de qualidade da uva de mesa à colheita:

- ausência de defeitos nos bagos (pontuações, fissuras,

engelhamentos, queimaduras solares, frutos secos, danos

causados por insetos e bagos podres)

- cachos pouco compactos (índice de compacidade = nú-

mero de bagos/comprimento do ráquis)

- tamanho dos bagos grande

- cor uniforme, principalmente nas uvas vermelhas e pretas

- elevada concentração de sólidos solúveis totais (TSS)

- baixa acidez titulável (AT)

- alta razão TSS/AT

- firmeza do bago

No quadro 1 apresenta-se como exemplo as características de

qualidade dos bagos e cachos da cultivar �Crimson Seedless�

cultivada na Herdade Vale da Rosa, Ferreira do Alentejo em

2013.

Quadro 1 � Produtividade e qualidade dos cachos e bagos (média ±

desvio-padrão) à colheita da �Crimson Seedless� produzida na Herdade

Vale da Rosa (adaptado de Domingos et al. 2014).

TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA DA UVA DE MESA
Sara Domingos e Cristina Moniz Oliveira | DCEB, CEER Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa

Produtividade

Características

do cacho

Características

do bago

Produção por planta (kg)

Rendimento (t/ha)

Peso dos cachos (g)

Nº de bagos total colheita por cacho

Comprimento do ráquis (cm)

Índice de compacidade

Diâmetro Transversal (mm)

Diâmetro Longitudinal (mm)

Peso do bago (g)

Tonalidade (°Hue)

L (luminosidade)

Firmeza (N)

TSS (°Brix)

Acidez titulável (g/L)

35,7±4,3

41,2±5,0

759±91

275±104

39,6±5,7

6,62±2,5

16,8±1,7

23,0±2,4

4,85±1,26

16.7±13,2

29,6±3,0

14,8±6,0

20,5±1,3

4,4±0,4
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Refrigeração e Conservação

Figura 1. Principais etapas da pós-colheita da uva de mesa.

A colheita começa normalmente nas primeiras horas da manhã

para que as uvas possam ser colhidas o mais frescas possível.

As uvas devem estar secas para não favorecer o

desenvolvimento de doenças. São depois transportadas para

o armazém e de preferência deve ser utilizada a refrigeração

rápida com ar forçado para que a temperatura das uvas vindas

do campo diminua rapidamente para cerca de 15oC se a uva

for seleccionada e embalada no armazem e para cerca de -0,5oC

para ser armazenada. Esta refrigeração é feita em várias etapas

com temperaturas na câmara inicialmente de -3oC até -0,5oC

e dura em média 8 horas. Um estudo revela que por cada hora

que as uvas são mantidas a 30oC perdem uma semana de

conservação a 0oC (Nelson, 1985). Assim, no máximo 12 horas

depois de colhidas, as uvas devem estar refrigeradas e serem

transportadas para a câmara de conservação.

A maioria das cultivares de uva de mesa pode ser conservada

pelo menos 7 a 10 dias em câmara frigorífica. Em condições

ótimas de conservação as cultivares com uma conservação

média como a �Thompson Seedless� e a �Red Globe� podem

ser armazenadas pelo menos 45 dias e a �Crimson Seedless�

com elevado poder de conservação 90 dias.

Principais problemas resultantes da conservação da uva de mesa:

- Desidratação do ráquis (acastanhamento) e dos bagos

(perda de firmeza)

- Desgrana em algumas cultivares (bagos que se soltam

do ráquis)

- Podridão ácida e cinzenta (causada pelo fungo Botrytis

cinerea)

- Outros fungos podem desenvolver-se a temperaturas mais

elevadas após a saída das câmaras, frequentemente

durante o transporte e no retalho, como a podridão negra

(Aspergillus niger), a podridão azul (Penicillium spp) e a

podridão causada por Rhizopus stolonifer ou R. oryzae.

Condições ótimas de conservação da uva de mesa:

- Temperatura entre -1oC e 0oC

- 90 a 98% humidade relativa constante (para não formar

condensação nos bagos)

- Ventilação moderada (velocidade do ar de 0,25 a 0,33

m/s e 0,03m/s para uvas com e sem embalagem, respeti-

vamente)

O ráquis é a parte do cacho mais vulnerável à perda de água,

5% de perda de água é suficiente para mostrar sintomas de

desidratação do ráquis (Zabadal, 2002). O ponto de congelação

depende do TSS mas normalmente é inferior a -2oC. Uvas

menos maduras são mais sensíveis aos danos pelo frio. Para

prolongar o tempo de conservação utiliza-se normalmente o

dióxido de enxofre (SO2). A quantidade de SO2 necessária para

controlar o desenvolvimento dos fungos depende da

concentração e do tempo de exposição. Uma concentração

acumulada de 100 ppm-hora a 0oC é o mínimo para controlar

os esporos e micélios da Botrytis. Durante a conservação e a

expedição normalmente são utilizadas placas geradoras de

SO2, estas têm incorporado metabissulfito de sódio que permite

a libertação constante e lenta do SO2. A utilização de SO2 em

excesso causa fitotoxicidade danificando os bagos. As placas

geradoras de SO2 em conjunto com bolsas de polietileno

perfuradas reduzem a perda de água e controlam a podridão

cinzenta sem causar fitotoxicidade.

Figura 2. Linhas de seleção e embalamento de uva de mesa na Herdade

Vale da Rosa, Ferreira do Alentejo. Cultivar Crimson Seedless a ser

embalada em bolsa de polietileno perfurado para exportação (fotografia

cedida pela Herdade Vale da Rosa).
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Nota introdutória

Uma ideia pode ser muito boa, mas só é útil se der origem a

um negócio rentável. Isto é, se o investimento necessário para

a pôr em prática for económica e financeiramente viável. Para

minimizar o risco de insucesso é, pois, crucial fazer a análise

do investimento.

De uma forma simples e sintética, pode dizer-se que analisar

um investimento é comparar o que se gasta com o que se

recebe, isto é, comparar o que é despendido hoje com o valor

do fluxo das receitas líquidas, provenientes dos bens e serviços

a que o investimento dá origem ao longo da sua vida útil.

Conceitos e fundamentos

Como nos investimentos as despesas de exploração e as receitas

não ocorrem no mesmo momento, não são directamente

comparáveis. Na análise de qualquer investimento, de duração

multianual, o tempo é o factor que levanta maiores dificuldades.

O tempo introduz incerteza no processo de avaliação do

investimento levantando, entre outras, as seguintes questões:

será que, no futuro, o investimento vai produzir os bens e os

serviços na mesma quantidade e com a mesma qualidade dos

que actualmente pode produzir? E se os produzir, serão eles

apreciados do mesmo modo que hoje (estão os utilizadores

ou consumidores dispostos a pagar os mesmos preços)? Mesmo

que a resposta às perguntas anteriormente formuladas seja

positiva, coloca-se, ainda, a questão de como podemos somar

quantidades de bens produzidos em momentos diferentes

(meses, anos ou décadas)? À primeira vista a resolução destas

questões, na realidade complicadas, parece simples pois

bastaria recorrer a uma unidade de medida comum: a unidade

monetária. Como sabemos, isto levanta dois problemas: por

um lado, a unidade de medida varia de dimensão (a moeda

deprecia-se ou aprecia-se, desvaloriza ou valoriza) e, por outro,

ter uma dada quantidade de moeda num momento futuro não

é o mesmo que tê-la hoje. Estes são os maiores problemas

que se colocam quando se pretende analisar um projecto que,

pela sua natureza, produz bens e serviços ao longo do tempo.

Como ultrapassar estas questões?

Para que os valores sejam comparáveis e se possam somar, é

indispensável que estejam expressos na mesma unidade e

referidos ao mesmo momento no tempo; em geral, o momento

presente ou momento da avaliação.

Normalmente usa-se o termo actualizar quando se toma como

momento de referência o presente e diz-se capitalizar quando

o momento de referência é um momento situado no futuro.

Actualizar um dado valor significa encontrar o seu equivalente

no momento presente, isto é, saber quanto estamos dispostos

a receber hoje em troca de uma quantia que só estará

disponível no futuro. Por sua vez, capitalizar significa quanto

estamos dispostos a receber num momento futuro por uma

quantia de que dispomos no presente. Portanto, admite-se

que se não gastarmos hoje, poderemos pôr o nosso dinheiro

a render a uma determinada taxa de juro, r, e receber, mais

tarde, uma quantia maior.

De um modo simples podemos definir taxa de juro, r, como

o montante a pagar (ou a receber) pelo direito de utilizar (ou

por prescindir de utilizar) uma unidade monetária durante a

unidade de tempo. Em geral, a taxa de juro, r, exprime-se em

percentagem sendo a unidade de tempo de referência de um

ano. Assim, quando dizemos que o banco nos cobra uma taxa

de juro de 5%, queremos dizer que, se pedirmos emprestadas

ANÁLISE DE INVESTIMENTOS
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100 unidades monetárias, teremos de pagar, no fim do ano,

105 unidades monetárias (as 100 que pedimos emprestadas

mais 5 pelo direito de as usar antecipadamente durante um

ano, isto é, o valor da taxa de juro).

O papel da taxa de juro (taxa de actualização) é o de transformar

os rendimentos, que só estarão disponíveis no futuro, com

maior ou menor grau de risco, em rendimentos equivalentes

actuais e seguros.

No processo de actualização (ou capitalização) a escolha da

taxa de juro reveste-se de crucial importância. Note-se que

100 unidades monetárias, UM, recebidas no mesmo momento

têm valores completamente diferentes conforme as taxas

aplicadas. Assim, à taxa de juro de 2%, 100 UM a receber daqui

a 20 anos equivalem a 67,30 UM (=100/(1,02)20) recebidas

hoje; mas, se a taxa de actualização for de 10%, as mesmas

100 UM equivaleriam apenas a 14,86 UM (=100/(1,1)20)

recebidas hoje.

O problema que se coloca, então, é o de saber como escolher

correctamente a taxa de desconto r. Apesar de ser uma questão

de capital importância, para avaliação de projectos, não tem

uma resposta única e concreta.

Como escolher a taxa de desconto r? No contexto de projectos

privados, a taxa de desconto é uma medida subjectiva do que

o indivíduo perde (deixa de ganhar) por receber uma soma

monetária, não no presente, mas sim algum tempo mais tarde.

Conceptualizada desta forma, a taxa de desconto a adoptar

na análise do investimento, é uma taxa financeira cujo valor

correcto pode ser razoavelmente bem estimado pela taxa de

juro a que o agente económico (agricultor) em causa pode

endividar-se ou pode emprestar dinheiro no mercado de

capitais correndo o mesmo nível de risco.

Indicadores económico-financeiros

Fixada a taxa de desconto (ou de actualização), como decidir

se um projecto é ou não rentável? Os indicadores econó-

micos/financeiros mais usados para avaliar a viabilidade de

um projecto são: o valor actual líquido, VAL, a taxa interna de

rentabilidade, TIR, e o período de recuperação, PR.

Conhecida a taxa de actualização, r, o valor actual líquido, VAL,

pode ser estimado por,

onde C0 é o investimento inicial, Rt e Ct representam,

respectivamente, as receitas e os custos ocorridos no momento

t, r é a taxa de actualização e T é a vida útil do projecto.

Designa-se por receita líquida a diferença entre as receitas e

as despesas que ocorrem num mesmo momento.

Se na expressão (1) em vez de fixarmos uma taxa de actua-

lização r tivéssemos procurado uma taxa K que tornasse o VAL

igual a zero, então estar-se-ia estimando a taxa interna de

rentabilidade do investimento, isto é, TIR = K. Ou seja, a TIR

é o valor de K que torna a seguinte expressão verdadeira:

Assim, um projecto é economicamente viável se apresentar

um VAL positivo (VAL>0), ou seja, se gerar um retorno para o

investidor superior àquele que seria obtido se o capital  fosse

investido à taxa r, numa aplicação financeira ou em outro

projecto de investimento com o mesmo risco. Quando o VAL

é positivo  a TIR será superior à taxa de desconto r (ou seja, à taxa

a que o agricultor conseguiria pôr o seu capital a render).

O período de recuperação, PR, mede o número de anos que

o investidor tem de esperar até recuperar o valor do seu

investimento.

Para os mesmos valores do VAL e/ou da TIR o investidor

preferirá os projectos em que consiga recuperar o valor

investido mais rapidamente, isto é, projectos em que o PR seja

menor. Pois, como se sabe, à medida que tentamos prever

acontecimentos mais distantes no tempo, o risco e a incerteza

aumentam. Quanto maior for o risco maior terá de ser o

�prémio de risco�(valor a acrescer à taxa de actualização) para

que o investidor sinta motivação para realizar o investimento.

jovemagricultoremrede.net     11
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Exemplo

Consideremos um agricultor que faz um investimento de 50

mil euros, com uma vida útil de 10 anos, e que pretende que

o seu investimento renda, pelo menos 5% ao ano (taxa de

actualização r = 0,05). Admita, ainda, que os custos e as receitas,

em euros, são as que constam no quadro abaixo.

Neste exemplo teríamos:

VAL = 35.814,51�

TIR = 15,6%

PR = 6 anos.

Pontos críticos na análise de projectos

Como é do conhecimento geral, muitos investimentos que

no momento da tomada de decisão foram considerados

altamente rentáveis, quando executados, a realidade de-

monstrou que, afinal, foram ruinosos. A explicação é simples:

a informação utilizada na avaliação desses  projectos

não era correcta.

Do que atrás ficou escrito pode

concluir-se que os pontos críticos

num processo de avaliação de um

investimento são os referentes

às seguintes previsões/estima-

tivas:

� Custos de implementação

   do projecto;

� Custos de exploração ao

   longo da vida útil do pro

    jecto;

� Quantidades e preços dos

   bens e serviços gerados

      pelo projecto;

� Taxa de actualização considerada.

Como facilmente se pode constatar

pela fórmula do VAL (fórmula 1), se

substimarmos os valores dos custos ou

sobreavaliarmos as receitas (estimando maiores

produções e/ou maiores preços) o numerador da fracção

aumenta e, consequentemente, o VAL do projecto é maior do

que na realidade deveria ser. Se estimarmos correctamente os

custos e as receitas mas utilizarmos uma taxa de actualização

menor do que a que devia ser usada, o denominador da fracção

da fórmula 1, diminui e o valor do VAL aumenta.

Em qualquer das situações chegaríamos a uma conclusão

de que o projecto seria muito rentável quando, na realidade

não era. Se pelo contrário sobreavaliassemos os custos e/ou

dimuíssemos as receitas, ou considerássemos uma taxa de

actualização maior do que a correcta, poderíamos rejeitar

o projecto, isto é, não investir numa actividade que, na

realidade, seria rentável.

Para melhor ajudar o agricultor na tomada de decisão, quem

faz a análise de investimentos deve apresentar dois ou três

cenários. Um neutral, em que os custos e as receitas sejam,

em termos reais, iguais às que actualmente ocorrem e

crescem ao mesmo ritmo, outro cenário optimista, admitindo

que as receitas crescerão a um ritmo superior (melhores

preços dos bens e serviços produzidos) ao das despesas de

exploração e um terceiro pessimista, em que se admite que

os custos de exploração crescerão a um ritmo superior ao

das receitas.

Em resumo, o grau de aderência à realidade dos resultados

obtidos do investimento é condicionado pela qualidade da

informação utilizada e pela capacidade de previsão de quem

faz a análise do investimento.

Anos após investimento

(1)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Custos fixos e variáveis

(2)

50.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Receitas

(3)

-

-

15.000,00

23.000,00

30.000,00

30.000,00

32.000,00

30.000,00

25.000,00

18.000,00

12.000,00

Receitas líquidas

(4)=(3)-(2)

-  50.000,00

-     5.000,00

5.000,00

13.000,00

20.000,00

18.000,00

20.000,00

18.000,00

15.000,00

8.000,00

2.000,00

Rec. líquidas actualizadas

(5)=(4)/[(1+r)^(1)]

-  50.000,00

-     4.761,90

4.535,15

11.229,89

16.454,05

14.103,47

14.924,31

12.792,26

10.152,59

5.156,87

1.227,83

Rec. líq. act.  acumuladas

(6)

-  50.000,00

-  54.761,90

-  50.226,76

-  38.996,87

-  22.542,82

-     8.439,35

6.484,96

19.277,22

29.429,81

34.586,69

35.814,51
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Introdução

Um Plano de Negócios (PN) é um documento que explica e

defende uma ideia de negócios. A sua utilidade, tanto para o

seu criador como para uma longa série de pessoas, depende,

em larga medida, da qualidade das análises e reflexões que

encerra, bem como da qualidade e exactidão dos métodos e

dos dados que as suportam.

Por um lado, trata-se de um documento que irá ser lido por

pessoas que não conhecem nem o negócio nem os seus

promotores, devendo incutir-lhes uma primeira opinião

favorável sobre os mesmos. Por outro, em particular para um

novo empresário, constitui um precioso referencial, quer em

termos dos recursos que serão necessários quer dos objectivos

a atingir, bem como da respectiva programação, calendarização

e controlo, que será muito útil durante os primeiros meses

de existência da sua empresa.

A Estrutura de um Plano de Negócios

A primeira coisa que devemos ter presente é a de que quanto

mais lógico, simples, objectivo, realista e completo for o plano,

mais fácil será de avaliar e concretizar.

Embora existam várias outras estruturas pelas quais

poderíamos optar, a mais usual é a seguinte:

Sumário Executivo

Introdução

Capítulo 1 - O mercado e a envolvente

Capítulo 2 - Os pontos fortes e fracos da empresa e do

empresário

Capítulo 3 - A finalidade, as metas e os objectivos do

projecto/negócio

Capítulo 4 - As escolhas estratégicas

Capítulo 5 - Os meios necessários

Capítulo 6 - A estrutura da empresa

Capítulo 7 - As previsões financeiras

       ANEXOS

Detalhemos, agora, cada um dos pontos ou capítulos acima

referidos.

Sumário executivo - deve sumarizar, em não mais de 500

palavras, toda a apresentação, que será desenvolvida nos

capítulos seguintes.

Introdução � este capítulo serve para dar a conhecer a ideia

de negócio, bem como o histórico da actividade da empresa

(caso já exista) e dos promotores do negócio. O objectivo é

o de dar confiança aos potenciais financiadores, fazendo-os

crer que este é um negócio financeiramente sustentável e

que os promotores possuem as necessárias qualificações

empresariais e de gestão. Nesta perspectiva, o(s) promotor(es)

deve(m) pôr em evidência as suas qualidades e pontos fortes

em relação ao projecto, juntando em anexo o(s) seu(s)

Curriculum vitae.

Da introdução deve, igualmente, constar uma breve mas

completa exposição da empresa e do projecto, envolvendo,

nomeadamente, a localização e o pacto social da empresa, e

a natureza, o processo produtivo e as características essenciais

dos produtos/serviços visados, incluindo temas como patentes

e/ou licenças detidas.

Capítulo 1 - O mercado e a envolvente - o mercado é a �arena�

onde os planos da empresa irão ser levados a cabo. É muito

importante que o empresário seja capaz de demonstrar que

conhece o terreno que pisa e, portanto, pôr em evidência as

informações e os dados, quer qualitativos quer quantitativos,

utilizados na determinação das escolhas estratégicas, dos

meios e na elaboração das contas previsionais.

No concreto, é preciso ser-se capaz de caracterizar os seguintes

nove componentes e de dar resposta às respectivas questões

pertinentes (ver quadro seguinte).

O PLANO DE NEGÓCIOS
José Castro Coelho | Professor Associado do Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa
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Componentes

1) Segmentos de Clientes: diferentes grupos de pessoas ou

organizações que a empresa pretende servir, com necessidades

ou comportamentos comuns, claramente definidos

2) Proposições de Valor: são os produtos e serviços que satisfazem

as necessidades e os desejos dos clientes, ou seja, são os benefícios

oferecidos pela empresa. São exemplos de Proposições de Valor:

a Novidade, a Performance, a Funcionalidade, a Marca/Status, o

Preço, a Acessibilidade, etc.

3) Canais: quais as vias pelas quais a empresa comunica e entrega

valor ao cliente. Os canais de comunicação, vendas e distribuição

do produto são a interface da empresa com o cliente. Servem

para ajudar o cliente a conhecer e avaliar a proposição de valor

do produto, a efectuar a compra e o uso do mesmo e posteri-

ormente a receber suporte e assistência.

4) Relacionamento com os Clientes: refere-se aos tipos de

relacionamentos que uma empresa estabelece com os seus

Segmentos (Customer Relationship Management - CRM). São

exemplo de CRM as actividades de assistência pré e pós-venda,

os serviços automatizados, os fóruns e comunidades de suporte,

etc.

5) Fontes de Receita: representa as possibilidades de geração de

dinheiro que a empresa pode obter com cada Segmento de

Clientes. É a medição de quanto e como o Cliente está disposto

a pagar pela quantidade de valor gerada.

6) Recursos-Chave: são os activos fundamentais necessários para

fazer o negócio funcionar. São exemplos: os activos físicos e

intelectuais, os recursos humanos e financeiros, etc.

7) Actividades-Chave: as coisas mais importantes que a empresa

deve fazer de forma constante para que o negócio funcione.

Exemplos: Produção de bens, Gestão de Vendas, etc.

8) Parcerias-Chave: rede de fornecedores e parceiros essenciais

que garantem o funcionamento do negócio. Exemplos: redes de

cooperação entre empresas concorrentes, joint ventures, parcerias

de exclusividade, etc.

9) Estrutura de Custos: descreve todos os principais custos associ-

ados à operação do negócio. Exemplos: Custos fixos e variáveis,

economias de escala, comissões, etc.

Questões importantes

Para quem estamos a criar valor? Quais são as características

deste(s) clientes/segmento(s)? Quem são os nossos potenciais

clientes mais importantes?

Que valor nós entregamos para o cliente? Quais os problemas

dos clientes que nós estamos a ajudar a resolver? Que necessidades

dos clientes nós estamos a satisfazer? Que pacotes de

produtos/serviços nós estamos a oferecer para cada Segmento

de Clientes?

Por quais Canais (próprios e/ou através de parceiros) os nossos

Segmentos de Clientes podem/querem ser abordados? Como é

que esses Canais estão integrados? Qual é o Custo/Benefício da

utilização de cada Canal?

Que tipo de relacionamento os clientes de cada segmento podem

esperar? Qual é o custo de cada um deles? Como isso está integrado

no modelo de negócio como um todo? O que se pode esperar

em termos de aquisição, retenção e up-selling (vendas

complementares) para esse tipo de relacionamento?

O que é que o cliente valoriza e quanto está disposto a pagar? O

que os clientes têm pagado ultimamente para resolver o mesmo

problema? Qual a forma que os clientes preferem para pagar pelo

valor gerado? Qual é a parcela de contribuição de cada fonte de

receita para a receita total esperada?

Que Recursos-Chave são importantes para a nossa proposição de

valor? E para os Canais? E para o relacionamento com os Clientes?

E para implementar as Fontes de Receita?

Que Actividades-Chave são importantes para a nossa proposição

de valor? E para os Canais? E para o relacionamento com os

Clientes? E para implementar as Fontes de Receita?

Quais devem ser os nossos parceiros-chave? E os fornecedores

estratégicos? Quais os recursos-chave que estamos a obter deles?

E quais actividades-chave que eles produzem/controlam?

Quais são os custos mais importantes inerentes ao nosso negócio?

Quais são os recursos-chave mais caros? Quais são as atividades-

chave mais caras?
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Capítulo 2 � Os pontos fortes e fracos da empresa e do

empresário � o promotor do projecto deve apresentar neste

capítulo os pontos fortes e fracos da sua empresa e de si próprio,

designadamente: empresa com experiência e tradição; empresa

com escala física, económica, humana e financeira; promotor

com formação ou longa experiência no domínio; promotor com

gosto ou apetência particular para uma actividade ligada ao

projecto; envolvente favorável (tendências da economia e do

mercado em geral, relações ou ligações com fornecedores,

concorrentes, prescritores ou influenciadores, clientes, etc.).

Este capítulo deverá terminar com a apresentação de uma

análise SWOT1, onde serão sumariados os principais pontos

fortes e fracos, relativos à envolvente interna, e as principais

oportunidades e ameaças, decorrentes da envolvente externa.

Capítulo 3 � Finalidades, metas e objectivos - embora possa

ser redundante, não é inútil relembrar sucintamente a finalidade

e a natureza do projecto antes de fixar as duas ou três metas

principais e de calcular o objectivo de sucesso da nova empresa.

Algumas metas fixadas a curto e médio prazo permitirão

acompanhar e controlar o ritmo e a performance de execução

do projecto.

Quanto aos objectivos, o primeiro é, naturalmente, o de que a

criação da empresa/negócio seja bem sucedida, e, para tal, é

necessário fixar a �altura da fasquia�, através do estabelecimento

de indicadores datados, realistas, específicos, ambiciosos e

mensuráveis, para que seja sempre possível saber se estamos

perante um sucesso ou um fracasso.

Capítulo 4 � As escolhas estratégicas - a análise de mercado e

da envolvente externa à empresa, bem como dos pontos fortes

da empresa e do empresário e dos objectivos a atingir, levam,

naturalmente, à necessidade de fazer escolhas estratégicas,

nomeadamente, quanto à clientela a servir (mercado potencial

e segmentos alvo), aos produtos a oferecer (proposições de

valor) e às políticas de preços, distribuição e comunicação a

implementar.

Capítulo 5 � Os meios necessários � a relação e quantificação

dos meios devem estar de acordo com as escolhas estratégicas

feitas e com as informações recolhidas da envolvente interna

e externa da empresa. É preciso não esquecer que uma das

principais causas de insucesso das novas empresas é a

insuficiência de meios em quantidade e em qualidade, o que,

para mais, penaliza a credibilidade do empresário.

Capítulo 6 � Organização e estatutos - no que diz respeito à

organização, é importante que o promotor demonstre que tem

competências (por si só ou em conjunto com outros

colaboradores) para assegurar todas as áreas funcionais da

empresa: gestão geral; contabilidade e finanças; vendas e

marketing; produção; gestão do pessoal; etc.

A forma jurídica da empresa determina, em boa parte, o seu

modelo de funcionamento e financiamento. Por exemplo, no

âmbito do PDR 2014-2020, uma Sociedade por quotas pode ser

vista como vantajosa, face a uma Empresa Individual/Empresário

em Nome Individual. Neste âmbito, também a pertença a uma

OP/AP é potenciadora de vantagens.

Capítulo 7 - As Previsões Financeiras - o Plano de Negócios

deve incluir, obrigatoriamente, a quantificação das previsões

financeiras, designadamente, através da apresentação das

�Contas de Exploração�, do �Balanço Inicial�, do �Balanço ao

fim dos primeiros três anos�, do �Plano de Financiamento� e

do �Plano de Tesouraria�. Para além disto é, ainda, necessário

disponibilizar uma análise de investimento do projecto (cálculo

do VAL, da TIR e do PR � ver texto de A.C. Pinheiro, nesta mesma

revista).

Anexos - por fim, o promotor deverá anexar a este documento

todos os elementos que permitam ilustrar de uma forma nítida

as suas capacidades (v.g., o Curriculum vitae) e o seu propósito

(v.g., o plano das futuras instalações e/ou construções, etc.), ou

elementos técnicos auxiliares (v.g., orçamentos de fornecedores,

cartas de compromisso de clientes, etc.)

1 SWOT � Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
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A utilização exponencial da Internet e o potencial da web para

a comunicação e comercialização de produtos agrícolas tem de

ser encarada como uma actividade prioritária para a empresa

agrícola da sociedade da informação e do conhecimento.

Nos últimos anos tem-se assistido a diversos fenómenos de

globalização que intensificaram a competitividade dos mercados

tendo a Internet e a sua utilização um papel fundamental nesta

dinamização, por permitir que todos os agentes estejam ligados

e à distância de um simples click.

Este fenómeno impulsionou a mudança na forma como as

empresas interagem entre si e com os seus clientes, tornando

o mercado mais agressivo uma vez que os produtos se tornaram

disponíveis em qualquer parte do mundo e os clientes mais

exigentes quanto à confiança, rapidez e qualidade do serviço

prestado.

De acordo com um estudo recente do IDC (International Data

Corporation), 9 milhões de portugueses estarão ligados à Internet

em 2020, um número que representa um crescimento

importante em relação aos 7,5 milhões de internautas que

existem hoje e que correspondem a 70% da população. Em

2020, 84% da população estará online sendo que metade dos

portugueses irão fazer compras online e que o valor médio gasto

em compras tende a aumentar. Os números actuais mostram

que hoje existem cerca 2,9 milhões de portugueses a comprar

pela internet sendo que a maioria das compras é realizada em

sites estrangeiros, sobretudo no UK, Luxemburgo, EUA e Irlanda,

países em que se localizam os comerciantes líderes em vendas

online. As principais categorias de produtos e serviços

transaccionados continuam a ser a electrónica de consumo

(computadores, televisões, telemóveis, etc) seguida de produtos

para bébes e brinquedos, jogos e consolas, livros e revistas. No

sector agroalimentar e sobretudo no retalho alimentar, verificou-

-se um aumento significativo de compras online enquanto que

as vendas nas lojas físicas estagnaram. Este facto poderá ser

justificado pela cada vez menor disponibilidade de tempo, a

facilidade de utilização de novas tecnologias e a mobilidade dos

clientes, aliados a uma cada vez maior oferta de serviços online,

potenciando o crescimento do mercado e das vendas de quem

oferecer um bom serviço. Contudo, Portugal é dos países onde

menos se compra mercearia pela rede, com o comércio online

a ser responsável por apenas 0,9% das vendas destes produtos.

As estimativas apontam para que a quota de mercado ascenda

a 1,4% em 2016.

Por definição e-commerce (e-commerce) significa a compra ou

venda de produtos e serviços pela Internet, ou de qualquer

outro meio electrónico. O pagamento ou entrega dos produtos

ou serviços transaccionados não é, necessariamente, feito

através do mesmo canal.

O grau de evolução do e-commerce nas organizações permite

classificar as mesmas em três tipos:

- Brick and mortar � Classifica as empresas da «velha

economia», isto é, empresas que realizam a totalidade

das suas operações offline. A compra e a venda de produ

tos são asseguradas por agentes físicos;

- Click and mortar � São organizações que desenvolvem

algumas actividades de negócio electrónico, no entanto,

os produtos e serviços prestados de forma física são a

base da sua actividade;

- Pure players � São as organizações que desenvolvem a

sua actividade exclusivamente online.

Figura 1 - Dimensões do e-commerce



A rapidez da evolução e adopção do e-commerce pode ser

justificada por um conjunto de características únicas que são:

Ubiquidade: a Internet já se encontra disponível de forma

alargada, permitindo acesso em praticamente todo o lado e

em qualquer momento.

Alcance global: esta tecnologia permite ultrapassar as barreiras

geográficas, políticas e culturais à escala global, elevando o

mercado potencial numa potência de milhões de utilizadores,

entre empresas e consumidores particulares.

Padrões universais: a existência de normas padrão possibilita

a comunicação entre diferentes sistemas informáticos, que de

outra forma dificultaria a utilização e interacção pelos

utilizadores numa escala global.

Diversidade: é possível, através de vários formatos (texto, áudio,

vídeo), colocar as mensagens relacionadas com marketing e

de experiência do consumidor.

Interactividade: no e-commerce, como em outros aspectos

relacionados com a utilização da Internet, pretende-se uma

utilização interactiva por parte do utilizador.

Densidade da informação: a tecnologia permite reduzir os

custos da informação e aumentar a qualidade da mesma.

Personalização/Customização: uma característica vantajosa da

tecnologia é permitir a personalização da informação enviada

ao consumidor individual ou agrupado em focus groups.

Em termos de tipos de e-commerce distiguem-se:

Business-to-Business (B2B) - Modelo em que todos os partici-

pantes no processo de transação são empresas ou outras

organizações.

Business-to-Consumer (B2C) - É o estabelecimento de relações

comerciais, por via electrónica, entre empresas e consumidores

finais, que corresponde ao retalho do e-commerce. Este modelo

é composto por todos os consumidores que adquirem bens e

serviços, como aparelhos electrónicos, produtos alimentares,

viagens, etc. para uso próprio.

Business-to-Employee (B2E) - Caracterizado pela relação que

as empresas podem estabelecer com os seus colaboradores,

como o fornecimento de bens, serviços ou informação.

Business-to-Administration (B2A) - Refere-se às transacções

online realizadas entre empresas e a Administração Pública,

envolvendo uma diversidade de serviços, nomeadamente na

área fiscal, de segurança social, do emprego, dos registos e

notariado, etc.

Consumer-to-Administration (C2A) - Abrange as transacções

electrónicas efectuadas entre os indivíduos e a Administração

Pública, nomeadamente nas áreas da segurança social, a saúde,

a educação (formação à distância, etc.) e os impostos (entrega

das declarações, pagamentos, etc.). Mais uma vez, esta relação

pode funcionar de forma inversa, Administration-to-Consumer

(A2C), no caso de reembolsos ou pagamentos do estado ao cidadão.

Consumer-to-Consumer (C2C) - Refere-se às transacções entre

particulares, um mercado em crescimento que pode envolver

a troca de bens ou fundos através de sites específicos para o

efeito (como exemplo o OLX). Os indivíduos podem funcionar

tanto como vendedor ou comprador.

Peer-to-Peer (P2P) - Neste caso, os particulares partilham informação

com outros particulares, como ficheiros de música, texto, etc.

A utilização deste tipo de tecnologias traz benefícios evidentes

a o sector agroalimentar mas cada empresa agrícola tem que

avaliar bem todas as situações para assegurar a decisão correcta

para o seu negócio. No processo de avaliação das opções associadas

ao e-commerce, os produtos agrícolas apresentam condicionantes

específicas para os empresários agrícolas relacionados com a

perecibilidade dos mesmos, onde o mecanismo da distribuição

pode ser crucial para a viabilidade do negócio. Por exemplo, pro-

dutos agrícolas frescos não podem ser armazenados em períodos

muito longos, após uma encomenda online.

Quando se considera o e-commerce como suporte a um negócio

no sector agrícola, é fácil nos concentrarmos na venda online de

produtos, do tipo B2C, permitindo o contacto directo entre o

produtor e consumidor final, proporcionando maior flexibilidade,

competitividade e transparência, motivado pelo acesso aberto a

preços e características dos produtos. Por outro lado o modelo

B2B é largamente utilizado por empresas que pretendam trocar

bens e serviços através deste canal, em que os sites de classificados,

os leilões de produtos e factores de produção e os sistemas de

gestão e tomada de decisão online, são bons exemplos.

A mudança recente no tecido empresarial agrícola, decorrente

de uma diminuição da idade média do agricultor associada ao

aumento da adopção de novas tecnologias irá favorecer o apa-

recimento de um maior número de negócios associados ao digital.

O desafio colocado às empresas ligadas ao sector agroalimentar

passa por tomarem consciência dos desafios globais acentuados

por uma utilização cada vez maior das novas tecnologias, ala-

vancarem oportunidades offline e online e pela definição de uma

estratégia multicanal no sentido de criarem valor acrescentado

aos seus produtos e serviços.
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Nota introdutória

Os produtos fitofarmacêuticos são produtos naturais ou obtidos

a partir de síntese, destinados a proteger as plantas das doenças,

pragas ou infestantes, mantendo-as saudáveis para que estas

possam exprimir todo o seu potencial produtivo, tanto no que

se refere à quantidade quer à qualidade dos produtos agrícolas.

É importante lembrar que a actual legislação em vigor exige

que o comprador e aplicador destes produtos estejam devi-

damente habilitados (Lei nº 26/2013).

1. Transporte de Pequenas Quantidades

de Produtos Fitofarmacêuticos

O transporte de produtos fitofarmacêuticos está regulamentado

pelo RPE � Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias

Perigosas por Estrada. Sempre que possível, deve privilegiar-se

o transporte dos produtos para a exploração agrícola por pessoas

com conhecimento na área de segurança destes produtos e nos

veículos destinados a esse fim.

No transporte de pequenas quantidades de produtos é

necessário ter atenção a alguns aspectos, nomeadamente o

veículo de transporte e o acondicionamento dos produtos.

2. Armazenamento de Produtos Fitofarmacêuticos

na Exploração Agrícola

O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos nas explo-

rações agrícolas ou florestais e nas empresas de aplicação, deve

ser feito em condições de segurança. É fundamental a prevenção

de contaminações do operador e do ambiente. A necessidade

de garantir que o armazenamento se efectua de acordo com as

condições de segurança e higiene, levou a que a legislação incida

sobre os aspectos gerais a observar para este tipo de estruturas.

A) Regras de Armazenagem

O armazenamento de produtos fitofarmacêuticos deve

ser feito com a preocupação de manter a qualidade dos

produtos e a garantia de segurança do pessoal que a eles

têm acesso. Os produtos deverão ser armazenados exclu-

sivamente nas suas embalagens originais e numa posição

que permita a sua fácil identificação através da leitura do

rótulo. De referir que só se podem adquirir, armazenar e

utilizar produtos registados em Portugal. Deverão armaze-

nar-se apenas as quantidades necessárias à protecção

fitossanitária na exploração e utilizar sempre o produto

mais antigo no armazém.

Num armazém de produtos fitofarmacêuticos devem

guardar-se, depois de limpos, todos os utensílios utilizados

na medição e pesagem dos produtos tais como, medidores,

baldes, etc. O armazém é também o sítio ideal para

armazenar as embalagens vazias dentro de sacos desti-

nados para o efeito, para posterior entrega nos centros

de recepção Valorfito.

B) Higiene e Segurança

O acesso a um armazém de produtos fitofarmacêuticos

deverá ser sempre limitado. Apenas pessoas habilitadas

a manusear este tipo de produtos podem aceder ao

armazém. As entradas do armazém deverão estar fechadas

à chave e existir sinalização de segurança: proibido entrar,

proibido fazer lume e proibido fumar. As janelas de

arejamento devem estar protegidas por forma a evitar

qualquer intrusão.

A existência de extintor de pó químico é também

recomendada. No armazém tem que existir equipamento

para lidar com derrames: areia, sacos de plástico resis-

tente, baldes, pá e vassoura.

Um aspecto importante a ter em conta na construção do

armazém é a capacidade de reter qualquer derrame ou

água de combate a incêndio. As soluções a encontrar

dependerão sempre das condições reais existentes.

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO
DE PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS
Paulo Cruz | Secretário Executivo da ANIPLA � Associação Nacional da Indústria para a Protecção das Plantas
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3. Preparação da Calda

A preparação da calda exige cuidados específicos por parte do

operador. Nesta fase, para além de se manusearem produtos

concentrados, existem diversas operações, como a mistura e

enchimento dos depósitos de pulverização, que requerem uma

atenção redobrada.

Antes de preparar a calda há um conjunto de regras base que

devem estar sempre presentes:

� Ler o rótulo e seguir as suas instruções;

� Colocar o equipamento de protecção individual adequado;

� Verificar se o material de aplicação a ser utilizado está

calibrado e em perfeitas condições de funcionamento;

� Assegurar que o material de primeiros socorros e con

tactos de emergência estão facilmente acessíveis;

� Calcular a quantidade de calda necessária ao tratamento

fitossanitário;

� Efectuar a preparação da calda e enchimento em local

adequado.

4. Aplicação dos produtos

Aplicar um produto fitofarmacêutico tem como objectivo a

resolução de um problema fitossanitário concreto. Uma aplicação

incorrecta, para além de desperdiçar produto, pode ocasionar

problemas adicionais na cultura, contaminar o aplicador e o

ambiente.

A) Antes de iniciar a aplicação

� Garantir que na zona a tratar não existem pessoas ou

animais;

� Certificar-se da leitura do rótulo do produto que se vai

aplicar;

� Usar sempre que possível tractor com cabina (reduz em

10 vezes a exposição do operador);

� Se utilizar um tractor, assegurar que existem luvas para

usar no caso de ser necessário reparar algo no pulveriza

dor;

� Caso a aplicação seja contratada, certificar que o aplicador

está habilitado a fazê-la.

Independentemente do material de aplicação utilizado, é

fundamental que esteja calibrado e com manutenção

adequada, nomeadamente:

� Material de aplicação a funcionar perfeitamente (sem

fugas, nem bicos ou filtros entupidos...);

� Verificação dos débitos;

� Ajustar o equipamento às mudanças de débito pretendi

das;

� Calcular a quantidade de produto a adicionar ao tanque

de pulverização.

B) Durante a Aplicação

� Verificar se o equipamento de protecção individual é o

adequado;

� Manter as pessoas e animais afastados das áreas a tratar;

� Não comer, beber ou fumar durante a aplicação;

� Não desentupir bicos do pulverizador com a boca;

� Não aplicar com muito vento;

� Evitar aplicar produtos fitofarmacêuticos nas horas de

maior calor.

C) Resíduos da Calda e Embalagens

Um operador experiente prepara a quantidade de calda

necessária e suficiente para o tratamento que pretende

realizar.

Quando ocorram excessos de calda, o procedimento a

seguir consiste em diluir essa calda e aplicá-la em zonas

com plantas não destinadas ao consumo humano e animal.

Nestes casos é necessário determinar a razão pela qual

existiu excesso de calda e corrigir o procedimento em

futuras aplicações. Poderá também recorrer aos sistemas

de tratamento de efluentes adequados. Relativamente às

embalagens vazias deverão efectuar a tripla lavagem

sempre que recomendado, armazená-las temporariamente

e entregá-las num centro Valorfito.

5. Após Aplicação

Logo após a aplicação de produtos fitofarmacêuticos é impor

tante ter atenção a três aspectos distintos:

1. Conhecer e pôr em prática as condições expressas no

rótulo relativamente a períodos de reentrada na cultura

tratada e intervalo de segurança:

Período de reentrada nas parcelas tratadas

Alguns produtos fitofarmacêuticos requerem um período de

espera antes de se reentrar nos campos tratados

Intervalo de segurança

Número de dias após o tratamento a partir da qual a colheita

se pode efectuar

2. Manutenção, limpeza e armazenamento do material de

aplicação e do equipamento de protecção individual (EPI´s)

3. Higiene do operador

Após a aplicação, tomar um duche e lavar a roupa utilizada

separadamente da roupa comum.
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UMA PRESENÇA NA WEB BEM SUCEDIDA
Nuno Carvalho | Eng.º Informático - Consultor na Área do Desenvolvimento de Soluções Webedro Miguel Nunes

A internet é uma das poucas criações dos seres humanos que

estes não compreendem realmente. O que inicialmente foi

pensado para ser um meio electrónico de transmissão de

informação, de computador para computador, transformou-se

num ambiente ubíquo e multifacetado de expressão da energia

humana.

A cada minuto, centenas de milhões de pessoas criam e con

somem uma quantidade incalculável de conteúdo digital num

mundo online que não conhece os limites das leis humanas. Se

considerarmos o número de websites que já visitámos, os e-

-mails todos que enviámos, os artigos lidos online, todas as

relações estabelecidas, todas as viagens planeadas, todos os

trabalhos consultados e todos os sonhos que foram construídos,

alimentados e concretizados através desta plataforma; se con

siderarmos também todas as vigarices online, campanhas de

intimidação feitas na web, websites grupos de discussão de

terroristas, facilmente chegamos à conclusão que a Internet é

o maior espaço sem lei do Mundo. À medida que este espaço

se torna maior, aumenta a compreensão de questões relaciona

das com a identidade, relações e até a nossa própria segurança.

A disseminação das Tecnologias de Informação (TI) vem acon

tecendo a um ritmo nunca antes visto. Na primeira década do

séc. XXI, o número de pessoas com acesso à internet aumentou

de 350 milhões para mais de 2 mil milhões. Durante o mesmo

período, o número de assinantes de telemóveis subiu de 750

milhões para cerca de 6 mil milhões.

As TI abrem novas oportunidades de descobertas culturais e

tecnológicas. A forma como interagimos uns com os outros e

como nos vemos, continuará a ser influenciada pelo mundo

online. A propensão huamana para a memória selectiva, permite-

-nos ser rápidos na adopção de novos hábitos. Hoje em dia

é difícil conceber uma vivência sem acesso à internet

ou a dispositivos móveis. Numa época em que a

mobilidade é uma realidade, estamos protegidos

contra esquecimentos, temos acesso a um

sem número de novas ideias e temos

sempre alguma coisa com que ocupar a

atenção, embora seja difícil fazê-la de

forma proveitosa.

A construção de uma presença bem-

-sucedida na web, passa por um con

junto de abordagens que a empresa

agrícola da sociedade da informação,

deverá considerar.

O website da empresa é a forma mais

básica de presença na web e é algo que

a empresa deverá considerar em primeiro

lugar. É considerado o cartão-de-visita da

empresa no mundo online e actua como o

veículo principal da mensagem e marca da empresa.

Se uma empresa vende ou presta algum serviço, tem

de ter um website.

A criação de um website requer um bom planeamento e deve

responder a questões como, para que serve o site? Divulgação



jovemagricultoremrede.net     21

da empresa? Promoção e venda de produtos e serviços?

Angariação de novos clientes? Fidelização de clientes?

Centralização de recursos? E se pensarmos em que informação

disponibilizar no website? Os produtos e serviços da empresa?

Informação técnica de produtos? Informação institucional?

Curiosidades relacionadas com os produtos/serviços? Uma vez

respondidas estas questões é importante compreender para

quem se destina o website, passando-se à fase de identificação

do público-alvo. Saber a quem se destina o website vai definir

a estrutura de informação a utilizar e qual a interface mais

adequada para esse público-alvo. Definido o público-alvo, é na

estrutura e navegação do site que se definem as relações entre

o utilizador e a informação. Quanto melhor for efectuada essa

relação, mais fácil será para o utilizador usufruir do site, tornando

a experiência mais agradável. A informação deve ser estruturada

em categorias e subcategorias disponibilizadas em menus e

páginas. As ligações entre as diversas páginas compõem a

estrutura e a sua lógica deve ser óbvia ao utilizador. A definição

da estrutura e navegação do site consiste em determinar, a

estrutura organizacional da informação, hierarquia e menus e

o acesso a essa mesma informação, o interface. A estrutura dos

sites deve seguir um modelo hierárquico, percetível e adequado

aos objectivos e público-alvo definidos inicialmente. O interface

representa a forma como o utilizador interage com o site e como

este comunica com o utilizador, quer estática quer dinamica

mente. O interface será o elemento que integra todos os com

ponentes relativos ao website de acordo com os objectivos

iniciais, criando a interacção desejada entre o utilizador

e o site, respeitando as normas de usabilidade e

acessibilidade. O interface do site tem em

consideração vários aspectos relacionados

com o layout, a hierarquia de informação,

distribuição de textos e imagens, os

menus de navegação do site, as cores,

a tipografia, a linguagem utilizada, a

tecnologia utilizada, os aplicativos e

interacções e a acessibilidade. Numa

página Web, são os elementos de

interface presentes que nos deverão

identificar o site em que a página que

estamos a ver está inserida.

Quando pensamos numa presença web

para empresa do sector agrícola, a con

fiança e proximidade com o público-alvo

são fundamentais para o sucesso. Uma das

formas de manter o público-alvo fidelizado à

informação que produzimos é através da criação

de um blog. Um blog por definição é um tipo de site

que permite a actualização rápida através de um incremento

de artigos. O blog permite identificar o produtor de conteúdos

como um especialista em determinado assunto e sendo actua-

lizado constantemente, estimula a audiência a voltar ao site.

Após a criação de uma primeira presença na web há que pensar

em atrair mais público para o site fazendo com que mais utiliza

dores conheçam a empresa. Um das formas é a criação de uma

newsletter que permite ir ao encontro de potenciais clientes

através do envio periódico de informações relacionadas com os

produtos da empresa.

O próximo passo na evolução de uma presença na web é a sua

presença nas redes sociais. Sendo o Facebook a principal rede

social, com cerca de 1,23 biliões de utilizadores, muitas empresas,

sobretudo do sector agrícola, usam o facebook para divulgação

dos seus produtos e serviços chegando mais perto dos potenciais

clientes. No entanto é preciso ter atenção que, ao mesmo tempo

que as redes sociais são meios gratuitos e imediatos de

comunicação, a sua eficácia e benefícios para as empresas

depende muito do que se comunica, como se comunica e quando

se comunica.

A otimização de um website é fundamental para que a empresa

solidifique a sua presença nos principais motores de busca, local

preferencial onde os utilizadores procuram informação na web.

O SEO (Search Engine Optimization) pode ser considerado como

o conjunto de estratégias com o objectivo de potenciar e melhorar

o posicionamento de um website, ou blog, nas páginas de

resultados naturais (orgânicos) dos motores de busca. O Google,

principal motor de busca, no seu algoritmo de pesquisa de

páginas, tem em consideração diversos factores como o conteúdo

relevante, a popularidade de um site, o ranking do site no Google

e as palavras chave do site e páginas. O SEO é, sem dúvida, uma

das melhores formas de aumentar as visitas de um site ou blog,

sem necessidade de fazer grandes investimentos.

Caso se enquadre nos objectivos e o orçamento permita, a

empresa poderá aumentar a sua visibilidade e captar novos

clientes através de campanhas de publicidade online. A publi

cidade online está presente em diferentes formas onde se

incluem a publicidade nos motores de busca, publicidade em

plataformas como o Youtube ou mesmo em Redes Sociais.

As técnicas aqui enumeradas, bem enquadradas com a estratégia

de comunicação da empresa, são uma poderosa ferramenta

para aumentar a visibilidade da mesma, ser uma mais-valia em

relação aos concorrentes e chegar a um maior número de

potenciais clientes potenciando a criação de novos negócios.

Fontes:

www.mashable.com

www.entrepreneur.com
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CONSTRUIR MARCAS
PARA ALÉM DO MARKETING
Luís Madureira | Business Partner OgilvyRED

1. Introdução

À medida que as organizações se tornam cada vez mais trans

parentes, as pessoas podem ver por trás da fachada de Marketing

e questionam o que lhes é transmitido. A confiança nas Marcas

diminuiu e os consumidores estão mais propensos a vê-las de

uma forma cínica, e cada vez mais desconfiam do Marketing

tradicional. Este facto cria um desafio para todos nós, propri

etários de marcas, pois precisamos de estar preparados para

lidar com esta maior transparência.

As empresas mais inovadoras estão a aperceber-se desta

mudança de percepção pelos clientes, e estão a adaptar as suas

estratégias de construção de Marca respectivamente � em

alguns casos, a reinventarem-nas por completo.

As empresas mais esclarecidas estão a construir Marcas integrando

estratégia, cultura, e todos aqueles que têm interesses nas suas

Marcas. Este processo de construção de Marca é importante demais

para ser deixado apenas para o departamento de Marketing e/ou

de Comunicação. Este é um processo que envolve toda a

organização, e é da responsabilidade de todos os empregados.

No caso Agrícola, as Marcas são construídas por todos e todos

são a Marca, ou uma marca. Assim, existe por vezes a Marca

Empresa (por exemplo: José Maria da Fonseca), a Marca Produto

(por exemplo: Periquita), e a Marca pessoa (por exemplo: António

Soares Franco e Domingos Soares Franco) que convivem lado

a lado e tornam a Marca principal mais forte. Regra fundamental,

tudo o que fizer, todos os contactos que efetuar, todos os

produtos que lançar serão parte de uma Marca global. É bom

que todas elas sejam coerentes, e acima de tudo temos de

garantir que o produto e o serviço que servem de suporte a

essas Marcas estão à sua altura.

Nunca vi uma Marca forte sem um produto, ou serviço forte

por detrás. Mais, nunca vi uma Marca forte que não tivesse

resolvido um problema, ou servisse uma necessidade, seja ela

racional (por exemplo, acompanhar uma refeição - Monte Velho),

ou emocional (por exemplo, celebrar � Espumante Herdade do

Esporão). Mais ainda, grandes Marcas têm grandes embaixa

dores, pessoas que as personificam (por exemplo, José Roquette).

2. O Papel da Construção de Marca

A força da Marca está enraizada na sua proximidade aos clientes

e construído principalmente nos contatos diários que as pessoas

dentro da empresa têm com os clientes e consumidores. É neste

diálogo contínuo entre clientes, funcionários e outras partes

interessadas - tanto Online (na Internet, nas Redes Sociais)

quanto Offline (nas Revistas, nos Jornais) - que a Marca evolui.

Com base em pesquisa de mercado realizada e em conhecimento

do Consumidor conseguimos entender como os clientes pensam

sobre a nossa Marca, como podemos desenvolver produtos

inovadores, e criar campanhas de Marketing e Comunicação

para construir essa mesma Marca.

A força da Marca é, hoje mais do que nunca, a proximidade que

a mesma tem com os consumidores, e como se adapta às novas

tendências e oportunidades de mercado, identificadas através do

uso de Inteligência Competitiva. O resultado é uma Marca que se

torna cada vez mais relevante, que é entendida pelos consumidores.

Funcionários capazes de oferecer uma experiência de empre

sa/produto/marca consistente e de confiança, leva à repetição

da compra o que cria lealdade no consumidor, refletindo-se

num fluxo de negócio constante e crescente para os detentores

dessa mesma Marca.
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Um dos segredos é a capacidade de envolver todas as partes

interessadas na Marca, aproveitando as oportunidades que

surgem ao longo do caminho para dar aos consumidores a

"oportunidade de usufruto", por exemplo convidando pequenos

grupos de consumidores apaixonados pela Marca para virem

conhecer quem a constrói, ou trabalhar com quem produz os

produtos para desenvolver novas variedades ou ideias de dife-

rentes maneiras de usar esse mesmo produto. Ao abrirmos a

nossa empresa e Marcas para um envolvimento ativo com esses

entusiastas/fãs, nós seremos capazes de explorar um filão de

pensamento inovador, e ser capaz de manter a Marca relevante

e de confiança.

Muitas empresas assumem que não podem confiar nas pessoas

que compram os seus produtos e serviços. De maneira pouco

surpreendentemente, isso é recíproco, ou seja, os consumidores

não confiam nas Marcas e nas empresas que os produzem. O

percentual de Marcas que os consumidores consideram de

confiança caiu de 52% em 1997 para 22% em 2008, uma queda

para metade.

Como, então, podemos criar essa confiança? A confiança tem

que ser conquistada ao longo do tempo através da entrega da

experiência que a Marca promete. Isto significa menos foco em

dizer às pessoas sobre o quão grande é a sua Marca e mais foco

na construção de conteúdo de Marca relevante. Isso requer

abertura e algumas empresas já perceberam isso e estão a fazê-

-lo com resultados impressionantes.

Cinco Imperativos para uma Marca de Confiança

De uma vez por todas temos de ter como ponto de partida as

Comunicações de Marketing (por exemplo: Publicidade na Televisão,

Rádio, Imprensa) e focarmo-nos numa abordagem integrada e

participada por todos os que compõem a Marca ao longo de toda

a organização. Para isso é preciso estar consciente de alguns

imperativos:

1. Conteúdo em primeiro lugar: É o que produzimos e como

o entregamos que mais importa, se quisermos construir um

relacionamento com os clientes. A Publicidade é sexy, as

Relações Públicas são influentes, e o Design é edificante;

mas é a essência do que fazemos que importa mais. À

medida que os Media se fragmentam e os serviços de

comunicação tornam-se mais dominantes, o modo como

interagimos com as pessoas, e os produtos e serviços que

oferecemos, irá influenciar cada vez mais a percepção dos

consumidores das nossas Marcas. Assim não se esqueça de

estar presente nos canais de comunicação que permitem

estar mais perto e criar mais interesse e interatividade com

o seu Consumidor.

2. Tenha cuidado com a linguagem: Cuide da sua linguagem.

Esteja ciente de que a linguagem do Branding (Construção

de Marca) é um factor que faz �desligar� muitas pessoas, e

que a hipérbole das Comunicações de Marketing é cada vez

mais intelectual. Agora que somos todos criadores através

do Facebook e YouTube e os Blogs, compreendemos melhor

a linguagem da persuasão. Cada vez mais, nós também

podemos ver através das fachadas organizacionais a realidade,

por isso mais transparência é necessária. Mas essa trans-

parência tem de ser real e não fabricada, pois o Consumidor

vai descobrir, e se fizer, nunca mais vai perdoar essa Marca.

3. Distribua o poder: A Marca não é algo que possa ser contro

lada pelos Gestores e Marketeers. É cada vez mais dos

funcionários, e dos clientes que acabam por gerir a Marcas.

Os gestores têm sido seduzidos pela ideia de que os Planos

de Marketing podem ser desenvolvidos e implementados
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   no vácuo, mas a realidade do nosso mundo socialmente

mediático (em que os Media Sociais têm uma importância

cada vez maior) é que as Marcas são criadas por um grupo

diversificado de pessoas. Temos de identificar essas pessoas,

interagir com elas, e dar-lhes voz pois são essas pessoas cada

vez mais diversificadas, que no final vão construir, ou não,

a nossa Marca de sucesso.

4. Abra-se ao mundo: Existe um requisito maior para tornar

uma Marca aberta à influência de outros. No futuro, a

experiência necessária de um Gestor de Marca será ouvir,

absorver, e partilhar. Tradicionalmente, esta receptividade

ao mundo exterior adveio dos Estudos de Mercado, mas o

movimento em direção à cocriação (onde os Consumidores

criam os produtos e serviços juntamente com quem os

produz � veja-se por exemplo o caso das Vindimas onde

cada vez mais consumidores querem fazer parte do pisar

da Uva) leva ao envolvimento direto dos Consumidores na

definição de produtos e serviços e a forma como as Marcas

são fornecidas. A mudança mais importante aqui é deixar

de ver os Consumidores usuários como um objeto e começar

a vê-los como uma fonte de criatividade e criação de valor.

5. Faça-o já! Aprenda com as práticas de open source (onde

os produtores dão o código mestre que permite aos progra

madores desenvolverem novos aplicativos), e experimente.

O surgimento de novas abordagens não exige que as

organizações mudem toda a sua maneira de trabalhar.

3. Oportunidades e Dilemas

O mundo das Marcas está a mudar rapidamente. Enquanto que no

passado os Gestores de Marcas viviam num mundo estruturado e

aparentemente previsível, eles têm agora de lidar com uma aparente

�perda de poder�, um requisito para a Marca ser flexível, adaptando-

se aos novos tempos, e à necessidade de confiar em todos aqueles

que participam na vida dessa Marca. Este novo mundo é de liberdade,

mas os gestores têm de enfrentar uma série de desafios:

1) Maior transparência implica o aumento do volume de

interações com todos os que têm interesse na Marca

2) Co-criatividade fornece inputs preciosos, mas também a

resistência do conservadorismo de muitos Gestores de Marca

3) Mais diálogo pode destruir a coerência da Marca.

Não há soluções fáceis para estes desafios, mas devemos prestar

atenção ao que diz Joan Oliver i Fontanet (o CEO do Barcelona) que

argumenta que a construção de Marca (talvez como o futebol) é

uma arte que requer intuição e disposição para se adaptar às

circunstâncias em constante mudança, e daí também a importância

da Inteligência Competitiva. Isso é muito mais fácil quando se tem

uma ideia clara do que a Marca representa, quando se tem um certo

estilo de jogo, e quando se conhecem as oportunidades que você

e o seu concorrente estão a enfrentar. Aí sim pode-se incentivar a

experimentação e a descoberta dentro de uma estrutura de Marca

que se move de um estado de incerteza para outro. Esta nova

liberdade tem potencial para dinamizar as Marcas, fazendo com que

se tornem cada vez mais inovadoras, e que criem valor real.
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O CONTRIBUTO DA INTERNET PARA O SECTOR AGRÍCOLA
Sandra Rodrigues | Dona Uva

Dona Uva é uma empresa que resulta da forte tradição na

produção de uva de mesa, conhecimento tecnológico, uma

localização privilegiada e muito, muito gosto naquilo que se faz!

Desde 2007 que Sandra Rodrigues faz justiça à tradição familiar

e produz uva de mesa, no Vale dos Cadafais, a escassos

quilómetros de Lisboa, região que é conhecida por ser uma das

mais antigas na produção de uva de mesa.

Nos dez anos de experiência agrícola, dedicados essencialmente

à viticultura, Sandra Rodrigues tem vindo a verificar um grande

incremento do contributo da internet. Este contributo abrange

todos os domínios empresariais, desde a produção à

comercialização, passando ainda pela certificação e promoção.

Actualmente, tarefas tão quotidianas como o planeamento de

trabalhos e tratamentos fitossanitários, já não se fazem sem o

recurso a sites de meteorologia. Este acesso permite, por um

lado, actuar de forma preventiva e em tempo oportuno, e por

outro, uma melhor gestão dos recursos existentes.

Outra das ferramentas de uso corrente, são as plataformas de

localização geográfica, que permitem de uma forma rápida e

expedita a medição de áreas e distâncias ou a observações de

zonas heterogéneas numa plantação.

Em domínios como a certificação, em que o acesso à legislação

e a actualizações de normas é constante, é praticamente

impensável passar sem o recurso à internet. É certo que seria

possível, mas inegavelmente não seria tão rápido e expedito.

Com um ou dois cliques, temos acesso a fichas técnicas de

produtos, substâncias activas homologadas em Portugal ou em

qualquer parte do mundo.

A internet é um facilitador da comunicação entre técnicos,

clientes e fornecedores. Abre portas à exportação e à

globalização, pois quebra as barreiras da distância e quando

usada devidamente, permite uma rentabilização do tempo e de

recursos.

Apesar da influência da internet se estender ao longo de toda

a cadeia produtiva, é na área da comercialização e promoção

que tem um papel mais preponderante. No entanto, é pre-

cisamente a este nível que ainda existe muito a fazer e a melhorar.

Chegámos a uma época, em que empresa que não possua site

ou outra forma de divulgação virtual, é quase como se não

existisse. Contudo, nem todos os empresários agrícolas, têm a

percepção do nível de abrangência e poder que este tipo de

infra-estruturas constitui.

É crucial sensibilizar o sector agrícola, que não basta produzir

bem, é necessário fazer com que a mensagem chegue ao cliente.



À semelhança dos anteriores anos, a AJAP marcou mais uma

vez presença em dois dos principais certames do sector agrícola

de Portugal � a 31ª OVIBEJA, de 30 de Abril a 4 de Maio em

Beja, e a 51ª Feira Nacional de Agricultura, de 7 a 15 de Junho

em Santarém.

Os dois eventos são já referência no sector, contando com um

elevado número expositores de um vasto leque de diferentes

áreas e com um grande volume de visitantes que continua a

crescer ano após ano.

Os espaços da AJAP nos referidos eventos, foram este ano

exclusivamente dedicados ao projecto Jovem Agricultor em

Rede, conferindo um grande destaque à plataforma web, onde

com o apoio de colaboradores da AJAP os visitantes do stand

puderam efectuar na hora o registo na plataforma bem como

analisar as suas potencialidades.

Os visitantes de ambos os certames demonstraram grande

interesse pelo projecto, que foi comprovado pelo elevado

número de novos membros registados na plataforma �Jovem

Agricultor em Rede� durante os dias em que a AJAP esteve

presente quer na OVIBEJA quer na Feira Nacional de Agricultura.

Tendo por base a rede de recolha, partilha e difusão de

informação e objectivando uma maior divulgação de temáticas

de interesse para os Jovens Agricultores, a AJAP editou, à data,

10 brochuras �Jovem Agricultor em Rede�, disponíveis em

Feiras e Eventos, bem como nas Delegações da AJAP distribuídas

pelo País.

Foram já abordados os seguintes temas:

- Agricultura de Conservação

- Eficiência Energética (Cogeração e Micro-Geração)

- Calibração de Pulverizadores

- Tecnologias Pós-Colheita

- Gestão da Marca

- Planos de Negócio

- Segurança no Trabalho Agrícola

- Construção de Presença na Web

- Comércio Electrónico de Produtos Agrícolas

- Análise de Investimentos
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AJAP DIVULGA �JOVEM AGRICULTOR EM REDE�

NAS PRINCIPAIS FEIRAS AGRÍCOLAS NACIONAIS
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As brochuras dos três temas restantes, serão editadas e

divulgadas até ao final de 2014, sendo que a plataforma

http://jovemagricultoremrede.net continuará online, a ser

dinamizada em prol da recolha, partilha e divulgação da

informação sistematizada.
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