
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
10 DICAS PARA EMPRESAS
RURAIS



INTRODUÇÃO

Neste e-book você encontrará
dicas para a transformação digital
da empresa rural por meio da
inovação.

Boa leitura!



Ideias diferentes podem somar
para o constante desenvolvimento
de um negócio rural. Dessa forma,
é importante estar sempre aberto
à mudança.

1 PENSE DIFERENTE



2 CONVIDE OS COLABORADORES

Os colaboradores são parte da
empresa rural. A construção
coletiva é muito mais produtiva.
Pense nisso!



3 SEJA RECEPTIVO

Independente do nível hierárquico
e do nível de instrução, boas ideias
podem surgir a todo momento. Se
permita ser surpreendido
positivamente!



4 ENTENDA OS PROCESSOS

Por menor que seja a empresa
rural, sempre há o que se
aprender. Sendo assim, estude
todos os processos desde o mais
simples. Fazendo isso você
conhecerá ainda mais a empresa e
poderá identificar oportunidades.



Não basta conhecer seus
problemas/dores, é fundamental
entender o contexto em que se
encontram e quais as possíveis
estratégias.

5 ENTENDA AS DORES



6 ESTUDE O MERCADO

Para implementar o processo de
transformação digital é
fundamental ter um olhar sempre
atento para o que há de novo no
mercado. Como as outras
empresas estão se comportando?



7 TESTE AS SOLUÇÕES

Antes de apostar todas as fichas
em uma determinada solução,
teste! Independente de ser um
investimento alto ou baixo, se não
testar irá desperdiçar tempo e
dinheiro em algo que pode não
fazer sentido para a realidade do
negócio.



8 FAÇA AJUSTES

Sempre haverá algum ajuste a ser
feito. Fato! Além disso, não existe
uma receita pronta de
transformação digital para um
negócio rural.



9 ESTUDE O IMPACTO

Do que adianta investir tempo e
dinheiro na transformação do
negócio se o impacto não é
medido? A transformação pela
transformação não gera retorno
para a empresa. Busque
indicadores que sirvam de
parâmetro para avaliar os
resultados a curto, médio e longo
prazos.



10 REINICIE O CICLO

O ciclo de inovação é infinito.
Sempre percorra os pontos
apresentados neste e-book para
uma constante evolução do
negócio, se mantendo competitivo,
otimizando recursos e gerando
bons resultados.
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