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Campanha de venda antecipada de sementes para 

pastagens 2017  

 

 

 

O Galpão Centro-Oeste dá início a campanha de venda antecipada com 

entrega futura de sementes de pastagem, a compra antecipada de sementes 

pode representar economia real superior a 60%, conforme condições de 

mercado. 

Essa é uma forma de garantir ao produtor preços e condições diferenciados na 

aquisição de sementes de capim. As quais valorizam-se de forma significativa 

durante o período de safra tanto devido ao aumento considerável da demanda 

por sementes quanto pela redução da oferta de alguns materiais. Algumas 

sementes podem chegar a dobrar de preço devido a fatores climatológicos e de 

mercado. 
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A dinâmica da promoção funciona da seguinte forma:  

1) O produtor, conforme critérios técnicos ou ainda seguindo nossa 

orientação embasada em sua realidade, escolhe as sementes e o 

padrão desejado,  

2) Efetivação do pagamento antecipado, conforme forma negociada, 

3) Emissão de Nota Fiscal de Simples Faturamento Para Entrega 

Futura, 

4) Reserva automática das sementes e inclusão na escala de 

entregas, 

5) Remessa das sementes na época combinada. 

Desta forma, além do considerável potencial de economia financeira e garantia 

de reserva das sementes desejadas, evita-se ainda os riscos consequentes do 

armazenamento precoce e muitas vezes inadequado das sementes, o que 

pode levar a perdas de até 100% do material, pensando-se em queda na 

germinação e também em roubo, conforme a localidade. 

Esta modalidade de negociação demonstra também a preocupação da Galpão 

Centro-Oeste em oferecer aos seus clientes condições para que diluam seus 

custos de produção, evitando a concentração de dívidas no período de plantio, 

proporcionando ainda a melhor gestão do tempo, já que se antecipando nesta 

ação, sobra mais tempo para se dedicar a outras atividades na propriedade. 

A novidade este ano, é que também estamos divulgando nossos produtos na 

maior comunidade de compra e venda online da América Latina, o Mercado 

Livre! Ou seja, além de poder contar com as facilidades de nossa loja virtual, 

agora nossos clientes poderão fazer suas compras em 12x sem juros com 

cartão de crédito através dos nossos anúncios no Mercado Livre, e os 10 

primeiros clientes com compras a partir de R$ 4.000,00 ganham 01 Chápeu 

PBR!  

Economize, garanta agora mesmo suas sementes! Qualidade, preço e as 

melhores condições você encontra aqui na “Galpão”!  

Preços e condições ainda mais diferenciados para volumes a partir de 

5.000 kg. 

Em caso de dúvidas, cotações ou para maiores esclarecimentos, ligue 

para 61 3436 0030 ou 61 9 8225 3031, se preferir envie um e-mail para 

atendimento@galpaocentrooeste.com.br                                                     

                                                                          DEPARTAMENTO COMERCIAL 


