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INTRODUÇÃO/IDEIA DE NEGÓCIO 

 Loja de venda e promoção on-line de 

produtos regionais trasmontanos 

alimentares e de artesanato; 
 

 Maior visibilidade e acessibilidade aos 

produtos trasmontanos no contexto de 

um mercado global; 
 

 Spinoff IPB - Reactivação do projecto 

Ruralnet 1998-2004; 
 

 Início em Fev 2013; 
 

 34 produtores envolvidos no projecto; 

 



PROMOTORES E SUA MISSÃO 

 “A RuralNet tem por missão criar uma organização virtual que 

associe pequenas empresas do mundo rural e permita a formulação 

de estratégias competitivas baseadas em tecnologias de informação, cujo 

objectivo será apoiar a comercialização dos produtos, no contexto de 

um mercado global.” 

 



MODELO DE NEGÓCIO 

 Comércio electrónico B2C “Business 

to Comsumer; 

 

 Comércio electrónico B2B “Business 

to Business; 

 

 Central de reservas de turismo 

Rural (Em fase de Implementação) 



CLIENTES E SUAS MANIFESTAÇÕES 

 -Cliente Final (Migrantes e 

emigrantes): 
 A Ruralnet já conta com cerca de 250; 

 

 -Retalhistas (Restaurantes, Lojas e 

talhos) 
 Restaurante Ares de Serra, Rustaurante Abel, 

Restaurante Arado, Restaurante Geadas em Bragança; 

Restaurante Garfo em Alfândega; Restaurante Nora do 

Zé da Curva em Guimarães; Loja Gourmet de Braga; 

Restaurante Flaviana em Fafe;   
 

 -Grossistas (Internacional); 
 Trabalhamos com um grossista na Suíça, que é o maior 

importador de produtos portugueses nesse país. 

 



•Baixo custo de transporte de mercadorias; 

•Baixo investimento inicial 

•Projecto anterior – workflow definido e marca conhecida; 

•Qualidade e especificidade dos produtos; 

Forças 

•Incapacidade de atrair clientes e fidelizá-los 

•Problemas alfandegários no estrangeiro; 

•Dependência da fiabilidade de distribuição; 

•Natureza perecível de alguns produtos; 

Fraquezas 

•Potencial exportador; 

•Crescimento do e-commerce e da confiança no mesmo 

•Movimentos migratórios/Crise em Portugal; 

•Marca Trás os Montes está na moda 

Oportunidades 

•Grandes superfícies; 

•Estabelecimento de outros sites e-commerce; 

•Eventuais restrições comunitárias; 

•Inexperiência no mercado; 

Ameaças 



MARKETING/PROMOÇÃO 

 Preço competitivo (margens de 30 a 40%); 
 

 Honestidade do processo comercial; 
 

 Garantia de elevada qualidade; 
 

 Processo simples de compra; 
 

 Publicidade por mailing lists, RSS, media e 

presença em feiras do sector;  

 

 



PROCESSOS 

 Stocks consignados controlados por 

um backoffice; 
 

 4 sócios (4PT e 1 FT); 
 

 Capital social: 6.000 eur; 
 

 Escritório em Bragança e armazém 

el Alfândega da Fé; 
 

 Pagamentos feitos por trimestre; 
 

 Encomendas despachadas às 

segundas e quartas ao final da 

tarde; 



PROCESSOS: BACKOFFICE 

 Gestão automática de stocks e pontos de 

encomenda; 

 Gestão de pedidos de encomendas; 

 Gestão de pagamentos aos produtores; 

 Gerir produtos na página; 

 …. 

 



TABELA RESUMO 

 



WEBSITE E FACEBOOK 

 www.ruralnet.pt 

http://www.ruralnet.pt/

