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RESUMO 

 
 

A estratégia empresarial define a postura da empresa na busca das vantagens 
competitivas, Porter (2004, p.3) salienta que a essência da formulação da estratégia 
competitiva é relacionar a empresa ao seu ambiente. O estudo ressalta a 
necessidade das empresas agropecuárias de desenvolver a estratégia da gestão 
financeira levando em consideração o ciclo produtivo das commodities agrícolas. 
Nesse sentido o objetivo geral desta dissertação consiste em identificar a estratégia 
financeira e a sua relação com o ciclo produtivo das commodities agrícolas. Para 
alcançar tal objetivo a metodologia de pesquisa utilizada foi um estudo descritivo, 
com uma abordagem multi-métodos, onde o método qualitativo investiga, sob a 
visão do gestor a relação da empresa agropecuária com seus dois públicos, os 
produtores rurais e os distribuidores de insumos. O método quantitativo mostra os 
fatores mais relevantes na relação entre o produtor rural e a empresa agropecuária. 
Quanto aos procedimentos de pesquisa trata-se de um estudo de caso. Com relação 
aos resultados obtidos, constatou-se que a estratégia de gestão financeira da 
empresa agropecuária leva em consideração o ciclo produtivo das commodities 
agrícolas, no entanto a estratégia está atrelada diretamente aos prazos concedidos 
pelas distribuidoras de insumos. Ao aplicar a análise de cluster aos dados coletados 
através de questionários, foi feito o agrupamento das variáveis em três grupos de 
acordo com suas características, que foram denominados: financeiro, fidelidade e 
planejamento, esse agrupamento mostra que aproximadamente 41% da amostra 
tem foco no financeiro, 29,% da amostra tem foco na fidelidade e o restante se 
apresenta sem foco definido, identificando assim que os fatores mais relevantes na 
relação entre o produtor e a empresa são a fidelidade e o financeiro. O estudo é 
relevante e mostra-se aplicável na formulação e execução da estratégia empresarial, 
que para este ramo de negócio deve ter como ponto central o ciclo produtivo das 
commodities agrícolas, a empresa ainda pode trabalhar de maneira estratégica os 
fatores identificados na relação com o produtor rural pensando estratégias para 
fidelizar seus clientes utilizando como ponto de convergência o oferecimento de 
ganhos financeiros que é outro fator considerado relevante pelos produtores rurais.  
 
 
Palavras-Chave: Estratégia, Gestão Financeira, Ciclo Produtivo das Commodities.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

Business strategy defines the posture of the company when searching for 
competitive advantages. Porter (2004, p. 3) says that the essence of a competitive 
strategy is the relation of the company to its environment. The study highlights the 
necessities of agricultural companies to develop the strategy of financial 
management considering the productive cycle of agricultural commodities. In this 
sense, the goal of this paper is to identify the financial strategies and its relation to 
the productive cycle of the agricultural commodities. The methodology used to 
achieve the goal was a descriptive study, with a multi-method approach. The 
qualitative method under the sight of the manager investigates the relation between 
the agricultural company and the two publics, named the farmers and the input 
distributer. The quantitative method shows the most relevant factors in the relation 
between rural producers and agricultural company. As regarding the research 
procedure, it deals with the study of cases. As regarding the results obtained, it was 
found that the financial management strategy of the agricultural company considers 
the productive cycle of the agricultural commodities. The strategy is linked directly to 
the deadlines granted by the by the input distributor. While applying clauster 
analyses to the data obtained through questionnaire, it was made a grouping of the 
variables in three different groups, according to their own characteristics, which were 
called financial, loyalty, and planning. This grouping shows us that about 41% of the 
sample has a financial focus, 29% of the sample focus on the loyalty, the remaining 
doesn´t have a defined focus. Thus, the most relevant factors in the relation producer 
and company are financial and fidelity. The study is relevant and applicable for the 
development and implementation of the company strategy. For this business branch, 
the company needs to have as central point the productive cycle of agricultural 
commodities. The company can work strategically the identified factors in the relation 
with farmers thinking of strategies to build custom loyalty using as meeting point the 
offering of gains, which is the other relevant factor considered by the farmers. 
 
 
Keywords. Strategy, financial managements, productive cycle of commodities. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RESUMEM 

 
 
La estrategia empresarial define la postura de la empresa en la búsqueda de las 
ventajas competitivas, Porter (2004, p.3) señala que la esencia de la formulación de 
la estrategia competitiva es relacionar la empresa en su entorno. El estúdio resalta la 
necesidad de las empresas agropecuárias de desarrollar la estrategia de gestión 
financieira, teniendo en cuenta el ciclo productivo de las commodities agrícolas. En 
este sentido, el objetivo general de esta tesis consiste en identificar la estrategia 
financieira y su relación con el ciclo productivo de las commodities agrícolas. Para 
alcanzar tal objetivo, la metodologia de la investigación utilizada fue un estúdio 
descriptivo, con un enfoque multi-metodos, donde el método cualitativo investiga, 
bajo la visión del gestor de la relación de la empresa agropecuária con sus dos 
públicos; los productores rurales y los distribuidores de insumos. El método 
cuantitativo muestra los factores más relevantes en la relación entre el productor 
rural y la empresa agropecuária, en cuanto a los procedimientos de investigación se 
trata de un estúdio de caso. Con relación a los resultados obtenidos, se constató que 
la estrategia de gestión financieira de la empresa agropecuária toma en cuenta el 
ciclo productivo de las matérias primas por las distribuidoras de insumos. Al aplicar 
el análises de Cluster a los datos recogidos a través de cuestionarios, se realizó la 
agrupación de las variables en tres grupos de acuerdo con sus características, que 
fueron denominados: financieiro, la fidelidad y la planificación, de este modo se 
muestra que aproximadamente el 41% de la muestra tiene el foco en el financieiro, 
29% de la muestra se centra en la fidelidad y el resto se presenta sin foco definido, 
identificando así que los factores más relevantes en la relación entre productor y la 
empresa son la fidelidad y el financieiro. El estúdio es relevante y muestra si se 
aplica en la relación y ejecución de la estrategia empresarial, que para este tipo de 
negocio debe tener como punto central el ciclo productivo de las matérias primas 
agrícolas, la empresa todavia puede trabajar de manera estratégica los factores 
identificados en la relación con el productor rural pensando estrategias para fidelizar 
a sus clientes utilizando como punto de convergencia el ofrecimiento de las 
ganancias economicas que es otro factor considerado relevante por los productores 
rurales. 
 
 
Palabra Clave: Estrategia, Gestión Financieira, el Ciclo Productivo de las materias 
primas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos propulsores da economia brasileira é o agronegócio. Sua importância é 

relevante, pois além de gerar emprego e renda, contribui para a estabilidade 

econômica do país por meio da geração de divisas oriundas de seu faturamento 

externo, fato importante pois as entradas de recursos externos propiciados por este 

setor contribuem para a redução do déficit da balança comercial proveniente dos 

outros setores produtivos onde a exportação é inferior à importação. 

Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

CEPEA da ESALQ/USP (2015), o agronegócio brasileiro apresentou no acumulado 

do ano de 2014 um faturamento externo de US$ 98 bilhões. Com isso a balança 

comercial desse setor fechou com um superávit de US$ 80 bilhões, sendo que o 

principal produto exportado durante esse ano foi o grupo de 

cereais/leguminosas/oleaginosas que inclui a soja em grão, que representou 35,4% 

das exportações brasileiras totalizando US$ 34,77 bilhões (BARROS; ADAMI; 

ZANDONÁ, 2015). 

O Brasil é um grande fornecedor de produtos primários [commodities] no 

mercado internacional (LIMA et al. 2009). O agronegócio brasileiro está na fase de 

modernização e crescimento, pois seus produtos vêm competindo no mercado 

nacional e internacional (LOTURCO, 2008). 

O fato do Brasil ter grande extensão territorial, com aproximadamente 

851.576.700 hectares e, consequentemente, uma extensa área para plantio, 

favorece sua vocação agrícola. Segundo o IBGE (2015) a safra colhida em 2014 

correspondeu a 71.213.421 hectares, já em 2015 a safra plantada utiliza 71.893.500 

hectares. Essas características fazem com que o agronegócio brasileiro seja 

destaque mundial por seu grande volume de grãos produzidos.  

Esse setor em plena expansão gera grande demanda por insumos agrícolas e 

aquece o mercado, onde empresas nacionais e internacionais buscam expandir 

seus negócios e atender uma maior quantidade de clientes, e, para que isso ocorra, 

buscam estratégias diferenciadas para atingir suas metas. 

A estratégia define e direciona as ações da empresa na busca por vantagens 

competitivas e para isso se faz necessário levar em consideração a relação da 

empresa com seu ambiente. O conceito de estratégia que direciona este trabalho é o 
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proposto por Porter (2004, p. 3), que discorre que: “a essência da formulação de 

uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu ambiente”.  

Ao pensar em um planejamento estratégico, as empresas devem conhecer o 

mercado em que atuam, entenderem como este mercado funciona, e então 

desenvolver suas estratégias (ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008). 

Diante disso, cabe aos gestores elaborarem as estratégias para sua empresa 

buscando um diferencial frente à ampla quantidade de empresas que disputam o 

mercado e são uma opção para o produtor rural adquirir os insumos para sua 

atividade agrícola. Essas estratégias diferenciadas tornam o mercado dinâmico e 

propiciam ao produtor rural buscar as melhores condições no momento de compra a 

fim de melhorar seus resultados na hora da colheita. 

As empresas agropecuárias que pretendem fornecer insumos para os 

produtores rurais devem começar a olhar as necessidades do seu cliente no 

momento elaboração de suas estratégias, como o descompasso de tempo entre a 

compra de insumos, o pagamento dos insumos, a colheita da produção agrícola e a 

venda dos produtos. Todos estes fatores afetam diretamente a gestão financeira do 

produtor rural e também a estratégia financeira da empresa agropecuária. 

Nota-se que é relevante observar na elaboração das estratégias pelas 

empresas agropecuárias o prazo concedido aos produtores rurais para o pagamento 

dos insumos, pois o ciclo de produção das commodities agrícolas demanda de um 

tempo maior que em outros segmentos e o produtor só terá recebimentos referentes 

à sua produção após a colheita e a venda da produção. 

A questão de pesquisa apresentada na sequência é responsável por nortear o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

O setor de atuação das empresas agropecuárias é distinto dos demais, 

portanto, o planejamento de suas estratégias deve levar em consideração, que seus 

clientes produzem produtos agrícolas denominados commodities. Essas 

commodities possuem um ciclo de produção longo, esse processo de transformação 

efetuado pelo produtor rural inicia com a entrada dos insumos (sementes, adubos, 
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fertilizantes, defensivos, etc.) que são transformados na propriedade rural durante o 

período em que ocorre o ciclo produtivo das commodities, e ao final as saídas desse 

processo são os produtos agrícolas, o produto final gerado pelo produtor rural, e 

que, posteriormente será vendido para geração de recursos financeiros. 

Sendo o ciclo produtivo a atividade final do produtor rural, ele necessita fazer a 

coordenação de todo o processo introduzindo os insumos necessários que são 

adquiridos nas empresas agropecuárias e ao final gerar receitas superiores ao seu 

custo de produção para que a atividade seja rentável.   

Este fluxo entre insumos e recursos financeiros possui sentidos opostos, 

enquanto os insumos são inseridos no início do processo os recursos financeiros 

são obtidos apenas ao final do processo. 

Nesse contexto a empresa agropecuária funciona como um meio de ligação 

entre os distribuidores de insumos e o produtor rural, podendo sofrer influências de 

ambas as partes. 

As distribuidoras de insumos vendem seus produtos para a empresa 

agropecuária e esta revende para o produtor rural que faz o processo de 

transformação. Após a colheita e venda da produção, obtém recursos financeiros 

para efetuar o pagamento para a empresa agropecuária e esta também paga seus 

compromissos junto à distribuidora de insumos, consolidando o processo inverso da 

cadeia produtiva. 

Neste contexto esta dissertação busca responder a seguinte questão de 

pesquisa: Qual a relação da estratégia financeira com o ciclo produtivo das 

commodities agrícolas? 

 

 

1.2 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral dessa dissertação consiste em identificar a estratégia 

financeira e a sua relação com o ciclo produtivo das commodities agrícolas. 
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1.2.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os fatores mais relevantes na relação entre o produtor rural e a 

empresa agropecuária; 

b)  Identificar se a estratégia financeira delineada pelo gestor da empresa 

agropecuária leva em consideração as condições estabelecidas pelo 

distribuidor de insumos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A produção agrícola brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas foi em 

2014 de 193.305.460 toneladas. Em 2015 apresentou um crescimento de 8,4% em 

relação ao ano anterior, totalizando 209.545.035 toneladas de acordo com os dados 

do levantamento sistemático da produção agrícola efetuado pelo Grupo de 

Coordenação de Estatísticas Agropecuárias – GCEA/IBGE, DPE, COAGRO. O 

mesmo estudo aponta que para o ano de 2016 estima-se um aumento de 0,9% 

nessa produção, totalizando 211.345.931 toneladas (IBGE, 2015). 

Na avaliação para o ano de 2016 a distribuição da produção agrícola entre as 

federações tem como destaque o Estado de Mato Grosso, que lidera o ranking como 

maior produtor agrícola, com uma participação de 24,1% da produção total, seguido 

do Paraná com 18,2% e pelo Rio Grande do Sul com 10,1%. Estes três estados são 

responsáveis por 56,9 % da produção brasileira. 

O aumento na produção agrícola no país mostra o crescimento do setor e sua 

relevância para a economia brasileira o que gera uma demanda dos consumidores 

por insumos utilizados desde o plantio, manutenção até a colheita das lavouras.  

Com o objetivo de explorar esse nicho de mercado as empresas agropecuárias 

fazem a intermediação entre as fabricantes e distribuidoras dos insumos e os 

consumidores finais que são os produtores rurais. Os produtores por sua vez 

adquirem os insumos e aplicam seu esforço durante todo o ciclo produtivo para 

transformar insumos em produção agrícola.  
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A produção agrícola é uma atividade distinta e seu ciclo de produção é 

diferente de uma produção industrial, tendo como exemplo o ciclo da soja pode 

variar de 75 a 210 dias (MENOSSO, 2000). 

Ao observar que a o ciclo produtivo dessa commoditie pode levar até 210 dias 

para ser finalizado, e então a produção ser colhida e vendida pelo produtor rural. A 

disparidade de tempo entre os vencimentos das dívidas de compra de insumos junto 

à empresa agropecuária e a efetiva entrada do dinheiro referente à venda dos 

produtos agrícolas afeta diretamente a gestão financeira da empresa agropecuária. 

A escolha do tema se dá justamente para observar essa relação entre o ciclo 

de produção das commodities e a estratégia financeira da empresa agropecuária.  

O estudo por sua vez tem sua relevância pautada na observação de que ao 

pesquisar na BDTD – Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do IBICIT 

– Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, buscando pela palavra- 

chave commodities, não foram encontrados estudos com esse mesmo enfoque. Os 

estudos relacionados à commodities estão voltados para enfoques como: preços das 

commodities, dependência e competitividade das commodities e operações 

internacionais com commodities.  

A empresa escolhida localiza-se na região central do Paraná, atende 

diretamente produtores rurais e conta hoje com aproximadamente 3.725 clientes 

produtores rurais em seus cadastros e vem observando em seus indicadores de 

desempenho que os produtores rurais têm dificuldade em honrar seus 

compromissos financeiros com a empresa dentro do prazo acordado.  

O faturamento bruto da empresa no ano de 2014 foi de R$ 8.337.258,82, e em 

2015 foi de R$ 9.729.434,89, crescendo 16,7% em relação ao ano anterior. Do 

montante faturado as vendas a prazo representaram 80% em 2014 e em 2015 esse 

indicador subiu para 83,5%. A inadimplência ao final do no ano de 2015 apresentou 

um crescimento de 193% em relação ao ano de 2014. 

Essas características observadas na empresa se relacionam com o objeto de 

estudo e atreladas a sua localização geográfica e à facilidade da empresa em 

disponibilizar e permitir o acesso as suas informações justificam a escolha da 

organização como objeto para o estudo de caso.  

Esse estudo pretende gerar conhecimentos teóricos e práticos sobre o tema. 

Os conhecimentos práticos ressaltam sobre a investigação da realidade estudada no 
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tocante a estratégia da gestão financeira da empresa agropecuária, se essa 

estratégia está levando em consideração o ciclo produtivo das commodities 

agrícolas e os reflexos que isso traz para todos os envolvidos na cadeia produtiva 

(produtor, empresa agropecuária e distribuidor de insumos), contribuindo assim para 

que a empresa agropecuária possa avaliar suas ações e tenha elementos concretos 

para, se necessário, rever sua estratégia financeira e melhorar seu desempenho. 

Já os conhecimentos teóricos trazem ao foco a discussão da gestão financeira 

das empresas agropecuárias estar atrelada ao ciclo produtivo das commodities 

agrícolas e a adoção de estratégias para essa junção de fatores que são 

importantes para uma boa gestão financeira, viés sobre o qual não foram 

identificados estudos abordando essa relação entre estratégia financeira e o ciclo 

produtivo das commodities agrícolas durante a pesquisa teórica. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação é apresentada ao leitor em cinco capítulos. No capítulo um é 

efetuada a introdução ao tema, apresentação da questão de pesquisa, objetivos e a 

justificativa do estudo.  

No capítulo dois são apresentados os conceitos teóricos sobre estratégia, 

estratégia aplicada em finanças, ciclos operacional e financeiro, teoria dos custos de 

transação, pressupostos comportamentais e dimensões/atributos das transações, 

estrutura de governança e cadeia de suprimentos.  

A metodologia da pesquisa deste estudo está contemplada no capítulo três, 

bem como a classificação da pesquisa quanto aos objetivos, quanto a abordagem e 

quanto aos procedimentos. 

O capítulo quatro apresenta os dados e as análises dos resultados, trazendo 

os dados da empresa, o ciclo produtivo das commodities agrícolas, e a análise dos 

dados qualitativos e quantitativos. 

Ao final o capítulo cinco relata as considerações finais do estudo, descrevendo 

as contribuições propiciadas por meio deste estudo, as limitações da pesquisa e 

recomendações de novas pesquisas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda os conceitos, entendimentos teóricos e discussões 

fundamentados com base nos diversos autores, e abordados nesta dissertação, 

sobre a Estratégia, Estratégia aplicada em Finanças, Ciclos Operacional e 

Financeiro, Teoria dos Custos de Transação, Pressupostos Comportamentais e 

Dimensões/Atributos das Transações, Estrutura de Governança e Cadeia de 

Suprimentos. 

 

 

2.1 ESTRATÉGIA 

 

O conceito de estratégia é apresentado de maneiras diferentes e por diversos 

autores. Para Chandler (1962 apud BULGACOV, 2006 p. 9), estratégia é a “[...] 

determinação dos objetivos básicos a longo prazo de uma empresa e a adoção dos 

cursos de ação e da alocação dos recursos necessários para realizar esses 

objetivos”. Já Porter (2004, p.3) discorre que: “a essência da formulação de uma 

estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu ambiente”.  

A grande diversidade de interpretações sobre o conceito de estratégia e 

também a evolução desses conceitos com o passar dos anos trouxe a concordância 

de que a estratégia define a direção e os planos para o alcance de metas. 

(ANTHONY; GOVINDARAJAN, 2008) 

A estratégia corporativa é um processo organizacional, inseparável da 

estrutura, do comportamento e da cultura da empresa onde ocorre (MINTZBERG et 

al., 2006). 

Essas características fazem com que a estratégia possa ser abordada de 

vários prismas. Whittington (2006) apresenta quatro abordagens genéricas da 

estratégia: abordagem clássica, evolucionária, processualista e sistêmica. 

As abordagens se diferenciam fundamentalmente em duas dimensões: os 

resultados e os processos da estratégia, e isso pode ser observado visualizando os 

eixos na Figura 01.  
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Figura 01 – Perspectivas genéricas sobre estratégia  

 

                 Fonte: Whittington (2006, p.3) 

 

O eixo vertical mostra a estratégia olhando sob a perspectiva dos resultados 

objetivando a maximização dos lucros, nessa perspectiva estão mais próximas às 

abordagens clássica e evolucionárias enquanto que as abordagens sistêmica e 

processual estão mais direcionadas ao plural. O eixo horizontal mostra se os 

processos são mais deliberados ou emergentes mostrando que as abordagens, 

clássica e sistêmicas possuem processos mais deliberados enquanto as abordagens 

evolucionária e processual possuem processos mais emergentes.  

Para melhor entender a estratégia é importante observar a origem de sua 

abordagem e qual o processo de análise de cada abordagem. A abordagem clássica 

tem um processo de análise racional, enquanto que a abordagem evolucionária tem 

uma análise fatalista. A abordagem processual parte de uma análise pragmática 

enquanto a abordagem sistêmica parte de um processo de análise relativista. 

O Quadro 01 – Abordagens da Estratégia apresenta as abordagens da 

estratégia, e sobre cada abordagem apresenta: o processo de análise, os autores 

chaves e o entendimento. 
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Quadro 01 – Abordagens da Estratégia 

Abordagem Processo Análise Autores Chave Entendimento 
Clássica Racional Ansoff (1965, 1991), 

Porter (1985, 1996), 
Chandler (1962) 

Estratégia é o processo racional de 
cálculos e análises deliberadas, com o 
objetivo de maximizar a vantagem a 
longo prazo. 

Evolucionária Fatalista Hannan e Freeman 
(1988), Williamson 
(1991) 

É o mercado, e não os gerentes, que 
fazem as escolhas mais importantes. 
As estratégias bem sucedidas 
emergem quando a seleção natural 
apresenta seu julgamento. 

Processual Pragmático Cyert e March (1963), 
Mintzberg, (1987, 
1994), Pettigrew 
(1973, 1985) 

A estratégia emerge mais de um 
processo pragmático de aprendizado e 
comprometimento, do que uma série 
racional de grandes saltos para frente. 

Sistêmica Relativista Granovetter (1985), 
Whitley (1991, 1999). 

Propõe que os objetivos e as práticas 
da estratégia dependem do sistema 
social específico no qual o processo de 
desenvolvimento da estratégia está 
inserido. 

Fonte: Adaptado de Whittington (2006) 

  

Cada abordagem tem, portanto, interpretação própria sobre a estratégia e sobre 

sua aplicação no gerenciamento empresarial. Os clássicos veem a estratégia como 

um processo racional de planejamento a longo prazo. Os evolucionistas entendem 

que o mercado fará sua seleção natural e a cabe as empresas sobreviverem neste 

mercado. Os processualistas acreditam que a estratégia é resultado de um 

aprendizado contínuo e comprometido. Os sistêmicos assumem uma posição 

relativista atribuindo uma dependência do sistema social onde a empresa está 

inserida.  

Independente do foco da abordagem utilizada, a estratégia procura fazer com 

que a empresa tenha uma vantagem competitiva frente à concorrência, 

independente de como essa vantagem vai ter origem, busca-se que ela possa 

maximizar os resultados da empresa a longo prazo.  

Ao buscar superar a concorrência deve-se estar atendo a todas as forças que 

promovem alterações dentro desse mercado em que se está atuando. Porter (2004) 

discorre que o grau da concorrência depende de cinco forças competitivas, as quais 

ele elenca como sendo: entrada de novos entrantes potenciais, ameaça de 

substituição de produtos ou serviços, poder de negociação dos compradores, poder 

de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os atuais concorrentes. 

Todas estas cinco forças competitivas em conjunto determinam a intensidade da 

concorrência e consequentemente os resultados empresariais obtidos pelas 
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empresas e observar essas forças competitivas são cruciais do ponto de vista da 

formulação de estratégias (PORTER, 2004). 

O planejamento estratégico das organizações procura situá-las em meio desse 

contexto de competição empresarial, focalizando-se no longo prazo, buscando 

minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades (RASIA, 2011). 

Dentro da estratégia definida pela organização o gestor vai moldando pequenas 

estratégias direcionadas para cada setor da empresa afim de que estas fiquem 

alinhadas com a estratégia geral para auxiliar a alcançar os objetivos traçados pela 

organização.  

O setor financeiro merece uma atenção especial, pois seu bom desempenho é 

imprescindível para toda a gestão da empresa. É deste setor que sairão os recursos 

financeiros para os investimentos e também para a manutenção das atividades da 

empresa.  

Entendendo a importância desta relação entre a estratégia e o setor financeiro 

torna-se necessário que as estratégias ao serem desenvolvidas e elaboradas levem 

em consideração o setor financeiro.  

 

 

2.1.1 Estratégia aplicada em Finanças 

 

As estratégias aplicadas no setor financeiro buscam aumentar a liquidez da 

empresa, ou seja, almeja que a empresa possua dinheiro para poder arcar com seus 

compromissos e também para que esses recursos financeiros disponíveis possam 

gerar para essa organização vantagens competitivas dentro do mercado que atuam.  

O processo de planejamento financeiro começa com a definição da estratégia 

de longo prazo, o que dará um direcionamento para a formatação do planejamento 

operacional de curto prazo. (GITMAN, 2010). 

Buscando que a empresa tenha liquidez, que nada mais é do que dinheiro 

disponível em caixa. O controle de entradas e saídas da empresa deve ser eficiente 

e isso torna-se possível pela gestão de fluxo de caixa, tendo o controle do fluxo de 

pagamentos e recebimentos dentro dos períodos. 

A gestão do caixa é um processo de suma importância para todas as 

instituições (PRUDENCIO, 2012). O instrumento do fluxo de caixa possui, como uma 
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de suas finalidades, servir de instrumento para avaliação da liquidez (BRAGA; 

MARQUES, 2001). Cabe ainda a esse instrumento avaliar alternativas de 

investimento, avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões monetárias da 

empresa e seu impacto na situação de liquidez (MATARAZZO, 2010).  

No gerenciamento das empresas o fluxo de caixa viabiliza a gestão e o 

controle das entradas e saídas de caixa de uma empresa (CORRÊA, 2014). É um 

instrumento de planejamento e controle financeiro que expressa resultados 

financeiros em função do tempo e das ações da empresa, trata-se de uma 

ferramenta utilizada para apoiar as decisões de curto, médio e longo prazos. (SILVA, 

2014). O fluxo de caixa pode ser considerado como a espinha dorsal de uma 

empresa (GITMAN, 2010). 

Pensar no fluxo de caixa da empresa é sempre muito saudável, quer a 

empresa esteja atravessando bons ou mais momentos, na verdade pensar é pouco, 

o correto seria utilizar gerencialmente o instrumento (FREZATTI, 2014). 

O fluxo de caixa projetado é o produto final da integração das contas a receber 

com as contas a pagar. Seu objetivo é identificar as faltas e os excessos de caixa, as 

datas em que ocorrerão, por quantos dias e em que montantes. E é a partir do fluxo 

de caixa projetado que se faz o planejamento financeiro, que é um conjunto de 

operações de resgate de aplicações financeiras, de captação e de aplicação de 

recursos, selecionado entre várias opções possíveis para conduzir aos melhores 

resultados. Observa-se que o planejamento financeiro proporciona meios da 

empresa alcançar seus objetivos, tanto a curto como longo prazo e, além disso, 

indica mecanismos de controle que envolvem todas as suas atividades operacionais 

e não operacionais (SÁ, 2014) 

Nesse sentido ao atender estas finalidades o fluxo de caixa apresenta-se como 

um instrumento eficaz na gestão financeira das empresas, de forma que a empresa 

possa trabalhar de acordo com o seu planejamento financeiro (TOLEDO FILHO; 

OLIVEIRA; SPESSATTO,  2010). 

O fluxo de caixa é o instrumento que fará o controle de caixa, sendo necessário 

que a empresa identifique suas atividades que são geradoras de caixa e também 

quais são os fatos que provocam desembolsos de caixa. Um fato que também deve 

chamar a atenção é que os saldos de caixa sofrem a influência dos setores de 
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estoques, produção e vendas, e ainda dos processos relacionados às contas a 

receber e a pagar (GITMAN, 2010). 

A geração de caixa constitui a principal fonte de financiamento e a 

incapacidade de gerar caixa compromete a liquidez, e, consequentemente, a 

sobrevivência da empresa. Na gestão do caixa é imprescindível que aconteçam mais 

“entradas” que “saídas”, para que a empresa possa enfrentar dificuldades e que a 

diferença de tempo entre receitas e entradas de caixa seja considerada fator 

importante (BULGACOV, 2006). 

A geração de caixa depende do tempo em que ocorrem as operações na 

empresa, essas operações são medidas através dos ciclos da empresa, que são: 

ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro, cada um destes ciclos tem a 

função de medir o tempo em que ocorrem e sabe-se que quanto mais rápido o ciclo 

ocorrer melhores serão os resultados para a empresa.  

 

 

2.1.2 – Ciclo Operacional, Econômico e Financeiro 

 

O ciclo operacional agrupa todo o processo empresarial de produzir, vender e 

receber e é medido de acordo com o tempo que leva para concluir todo esse 

processo (ASSAF NETO; SILVA, 2012). 

A Figura 02 disposta abaixo, proposta por Assaf Neto e Silva, 2012, mostra o 

ciclo operacional de uma empresa industrial e todas as suas fases, discriminando e 

nominando cada uma destas etapas. 

 Estão apresentadas na Figura 02 as seguintes etapas dentro do ciclo 

operacional de uma empresa industrial: compra da matéria prima, início do processo 

de fabricação, término do processo da fabricação, venda do produto e finaliza com o 

recebimento das vendas efetuadas. O período que vai do início de uma etapa até o 

seu fim é nominado como prazo médio, e dá uma medida de quanto tempo é 

necessário para que aquela etapa seja finalizada. 
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Figura 02 – Ciclo Operacional de uma Empresa Indust rial 

 
              Fonte: Assaf Neto e Silva, (2012, p. 19). 

  

Pode-se observar que o PME (MP) prazo médio de estocagem de matéria 

prima inicia-se com a compra da matéria prima e insumos para a fabricação dos 

produtos e termina com a utilização dos insumos no início da fabricação. O PMF 

prazo médio de fabricação começa quando é iniciado o processo fabril e encerra-se 

quando o produto está pronto para ser vendido ao consumidor no fim da fabricação. 

O PMV prazo médio de venda inicia com o produto finalizado pela fabricação e finda-

se quando este produto entregue ao consumidor pela ocasião da venda.  

O PMR prazo médio de recebimento inicia-se com a venda do produto ao 

consumidor e encerra-se quando ocorre o recebimento do dinheiro referente a 

venda, conforme apresenta-se o destaque na Figura 03. 

No caso de uma empresa comercial como é o caso deste estudo o ciclo 

operacional não contempla a compra de matéria prima e o processo de fabricação, 

reduzindo seu tamanho e iniciando a partir da compra das mercadorias para 

revenda.  

A Figura 03 mostra o recorte efetuado na Figura 02 efetuado para mostrar em 

separado o PMR – prazo médio de recebimentos, pois este está diretamente ligado 

com a estratégia da gestão financeira que é tratado nesta dissertação. 
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Figura 03 – PMR Prazo Médio de Recebimento 

 
     Fonte: Adaptado de Assaf Neto e Silva, 2012. 

 

Ainda cabe observar a Figura 03, a fim de ressaltar o PMR, que inicia com a 

venda do produto e termina com o recebimento desta venda, o qual é o tema desta 

dissertação, que procura estudar a estratégia da gestão financeira e sua relação 

com o ciclo produtivo das commodities agrícolas. 

Dentro da gestão do fluxo de caixa um indicador a ser observado é o prazo 

médio de recebimento (PMR), que se trata do prazo médio em que ocorrem os 

recebimentos dos clientes referente às vendas efetuadas a prazo. Um aumento no 

PMR indica que a empresa está demorando mais para receber os valores referentes 

suas vendas efetuadas a prazo, o que pode indicar que suas estratégias não estão 

adequadas as necessidades de seus clientes. 

No entendimento de que o PMR afeta diretamente a gestão do fluxo de caixa 

ao contemplar os recebimentos das vendas feitas a crédito pela empresa, a 

estratégia adotada para a gestão dos recebíveis trará impacto na liquidez da 

empresa. Este impacto terá maior ou menor grau de relevância a depender do 

segmento de atuação da empresa, segmentos que possuem como características 

demanda constante por recursos e receitas concentradas em determinados períodos 

precisam ter uma melhor gestão de caixa (CARDEAL, 2006).  

Isso se aplica ao setor agropecuário, pois ao pensar na estratégia a empresa 

deve buscar atender tanto os interesses dos produtores rurais no momento do 

fornecimento dos insumos, quanto os seus de interesses na geração de receitas e 

consequentemente na efetiva entrada de recursos no seu fluxo caixa garantindo que 

as entradas de caixa sejam superiores aos desembolsos mantendo assim um saldo 

positivo em caixa (BRAGA; MARQUES, 2001). 
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O planejamento de um fluxo de caixa para implementação em uma empresa 

agropecuária deve levar em consideração o ciclo produtivo das commodities 

agrícolas. É através da venda dessa produção que os produtores rurais irão gerar 

suas receitas e assim terem recursos financeiros para saldar os compromissos 

efetuados no momento da compra dos insumos junto a empresa agropecuária. 

A cada operação efetuada na empresa temos custos recorrentes, tais custos 

podem ser medidos de maneira monetária ou não, para entender essa dinâmica de 

custos recorremos à teoria dos custos de transação.  

 

 

2.2 TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO  

 

A Teoria Custos de Transação é oriunda da teoria da firma, a qual via a firma 

como mero gerador de lucros e a partir da década de 60 nos EUA passa a ter um 

novo entendimento, chamada de Nova Economia Institucionalista (NEI), centrada 

nas figuras de Coase, Williamson e North, com objetivo de suprir as deficiências da 

corrente neoclássica (SILVA FILHO, 2006). 

Ainda corroborando com o entendimento da teoria neoclássica a firma não é 

capaz de influenciar o ambiente no qual está inserida, sendo um elemento estático 

com o único objetivo de maximizar seus lucros (TIGRE, 1998). Nesta linha de 

pensamento a firma é compreendida como um mero agente gerador de lucro, sem 

qualquer outro interesse a não ser o maior lucro possível dentro das condições do 

mercado (SILVA FILHO, 2006). Essa visão simplificada da firma como mero gerador 

de lucro não está focada no objeto da firma, mas sim na compreensão dos mercados 

(PIMENTEL, 2004).  

O trabalho pioneiro de Coase publicado em 1937, intitulado “The nature of the 

firm” estuda o papel das empresas sem ter como base o modelo neoclássico. Coase 

(1937 apud MANOEL JUNIOR, 2012, p. 21) “desenvolve seu trabalho sob a hipótese 

de que existem custos para que um produtor recorra ao mercado”. Esses custos 

abrem a possibilidade da criação de uma estrutura produtiva afim de tornar viável 

economicamente essa relação (MANOEL JUNIOR, 2012). Para organizar essa 

relação as firmas incorrerão em custos, os custos de transação (WILLIAMSON, 

1981).  
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A partir dos estudos de Coase a firma passou a ser vista não somente como 

uma função de produção e sim como parte de um sistema econômico onde existem 

contratos e propriedades para serem respeitados e os custos inerentes à estas 

transações passam a ser analisados (VARGAS, 2015).  

A Economia de Custos de Transação (ECT) tem como objetivo estudar a 

transação e nela leva-se em conta o ambiente em que a instituição está inserira 

(ZYLBERSZTAJN, 1996). Esse ambiente de inserção é caracterizado por regras, 

leis, normas, direitos e costumes, e as instituições que nele operam provocam 

interferência nos custos das transações por meio de sua atuação (AUGUSTO, 

2015). 

Para melhor entender a transação passa a ser a unidade de análise e lhe são 

atribuídas dimensões, afim de superar as dificuldades de mensurar os custos das 

transações (CARVALHO, 2007). Os atributos de transação afetam as decisões 

organizacionais e isso por sua vez afetam a performance da firma (CROOK et al., 

2013). 

A firma organiza a produção no mercado e faz transações com outras firmas 

dentro desse mercado e são essas transações que passam a ditar os padrões da 

vida econômica. Percebendo que a gestão das firmas é exercida pelos 

administradores estes passam a comandar o mercado e a influenciar indiretamente 

na economia. (PENROUSE, 2006) 

Williamson deu continuidade ao estudo de Coase identificando as transações 

mais apropriadas realizadas dentro da firma e a nível de mercado (SOARES, 2015). 

Na busca de estabelecer relações para a economia dos custos de transação cabe 

ressaltar que esta divisão pode contemplar três níveis analíticos. A Figura 04 

exposta por Carvalho (2007) p.19, e adaptada de Williamson mostra esses níveis e 

suas interações.  
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Figura 04 – Níveis Analíticos da Economia dos Custo s de Transação 

 
                Fonte: Carvalho, (2007, p. 19). 

  

A Figura 04 apresenta três níveis analíticos da ECT propostos por Williamson, 

sendo que o primeiro nível trata do ambiente institucional, o segundo nível são  as 

estruturas de governança e o terceiro nível são os indivíduos. 

O ambiente institucional define quais serão as “regras do jogo”, estas regras, 

são definidas e aplicadas pela instituição (NORTH, 1990 apud CARVALHO, 2007, p. 

18). As estruturas de governança estão sujeitas as regras definidas pelo ambiente 

institucional, mas podem tomar ações estrategicamente diferenciadas para tentar 

mudar esse ambiente. E quanto aos indivíduos são influenciados pelos atributos 

comportamentais da racionalidade limitada e do oportunismo, e estes atributos irão 

interferir diretamente em suas escolhas (CARVALHO, 2007).  

A teoria de Williamson busca explicar o porquê da existência dos custos de 

transação baseado em dois pressupostos comportamentais básicos: a racionalidade 

limitada e o oportunismo (VARGAS, 2015). Para um melhor entendimento da teoria 

proposta por Williamson e dos pilares da teoria da economia dos custos de 

transação faz-se necessário discorrer sobre os pressupostos comportamentais. 
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2.2.1 Pressupostos Comportamentais 

 

Os pressupostos comportamentais a serem estudados são a racionalidade 

limitada e o oportunismo, ambos são elencados na teoria proposta por Williamson e 

se suas características se entrelaçam em meio à discussão da ETC.  

A racionalidade limitada deve ser compreendida como uma característica do 

indivíduo (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). Os indivíduos não são capazes de 

processar todas as informações disponíveis, o que determina que sua capacidade 

racional é limitada. (VARGAS, 2015). Isso atenta para a impossibilidade de formular 

contratos completos, não sendo possível prever antecipadamente situações que 

demandam medidas de contingência (MIZUMOTO; ZYLBERSZTAJN, 2006). 

Dessa maneira torna-se impossível ocorrer um alinhamento de contratos 

completos nas transações entre indivíduos, em virtude de sua capacidade restrita de 

processamento das informações os contratos ficam incompletos, o que pode exigir 

renegociação futura e isso gera mais custos às transações (ILHA, 2010). Com base 

nisso as informações diferenciadas que um agente possa ter sobre o outro pode 

trazer vantagens na celebração dos contratos (ZYLBERSZTAJN, 1995). Essas 

vantagens decorrem da assimetria de informações, visto que as partes do contrato 

têm acesso a informações diferentes sobre a transação e isso pode gerar vantagens 

desiguais aos contratantes (SILVA FILHO, 2006). 

A ECT propõe que os agentes não estão apenas sujeitos as necessidades de 

adaptações contratuais em virtude dos imprevistos decorrentes da própria 

racionalidade limitada, mas também de comportamentos oportunistas que podem 

resultar na quebra contratual (AUGUSTO, 2015). O comportamento oportunista 

surge porque a tomada de decisão é do indivíduo e neles existe o oportunismo uma 

vez que buscam seus próprios interesses podendo usar para isso de artifícios que 

geram conflitos aumentando os custos nas transações (VARGAS, 2015). 

Farina, Azevedo e Saes (1997, p. 79) afirmam que: ” a importância do 

pressuposto comportamental do oportunismo está na possibilidade de surgimento de 

problemas de adaptação decorrentes da incompletude dos contratos”. Os atos de 

oportunismo pode gerar conflitos nas relações contratuais entre os agentes 

participantes da transação pois a omissão de informações e intenções podem ser 



 

33 
 

intencionais a medida de se buscar lucros superiores e alteram os termos iniciais 

dos contratos (AUGUSTO, 2015). 

A ocorrência dos pressupostos da racionalidade limitada e do comportamento 

oportunista afeta todos os contratos, em maior ou menor intensidade, gerando 

custos para os agentes durante as transações, com a intenção de facilitar essas 

ocorrências a ECT propões que essas situações sejam observadas pelas diferenças 

nas dimensões das transações. Segundo Williamson (1985 apud VARGAS, 2015, p. 

21), “três atributos básicos definem a transação: frequência, incerteza e 

especificidade de ativos”. E sobre tais atributos/dimensões que iremos discorrer. 

 

 

2.2.2 Dimensões/Atributos das Transações 

 

As transações podem ser diferenciadas de acordo com as dimensões da 

especificidade de ativos, frequência e incerteza, e esses atributos podem fazer com 

que aumente ou diminua os custos da transação. 

Segundo Riordan; e Williamson (1985 apud MAIA, 2013, p. 17), “o principal 

fator responsável por diferenciar os custos entre as transações é a variação na 

especificidade dos ativos”. 

Carvalho (2007, p. 24) discorre que “ativos específicos são aqueles que não 

podem ser reutilizados ou reempregados a não ser com perdas de valor”. Assim a 

especificidade de ativos é um conceito intertemporal, ou seja, que depende da 

continuidade da transação, dessa forma, quanto maior a especificidade de ativos, 

maiores serão os riscos de adaptação e, em consequência, maiores serão os custos 

de transação (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).  

Quanto menos específico for um ativo, melhores possibilidades de transações 

via mercado podem ocorrer, conforme o nível de especificidade aumenta diminui as 

vantagens desse ativo nas transações via mercado pois o mercado vai tornando-se 

reduzido (AUGUSTO, 2015). 

Maia (2013) apresenta em seus estudos cinco tipos de categorias de 

especificidades de ativos, as quais são apresentadas de maneira concentrada e 

descrita no Quadro 02.  
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Quadro 02 – Tipos de Especificidades de Ativos 

TIPOS DE ESPECIFICIDADES DE 
ATIVOS 

DESCRIÇÃO 

Especificidade Locacional A proximidade geográfica, o comprador e o vendedor 
se encontram em uma relação estreita, minimizando os 
custos de inventário e transporte; 

Especificidade de Ativos Físicos Quando existe o investimento físico por uma das 
partes referente a aquisição de equipamentos ou 
treinamento da equipe com características específicas 
para atender a outra parte; 

Especificidade de Ativos Humanos Trata-se de investimento em capital humano 
específicos para esta relação; 

Ativos Dedicados Expansão dedicada a atender unicamente uma 
demanda de produtos a este cliente específico; 

Especificidade Temporal Os ativos exigem investimentos para sua produção 
dentro de um determinado lapso temporal. 

Fonte: Adaptado de Maia, (2013). 

De acordo com Maia (2013, p. 17) “O nível de especificidade dos ativos está 

ligado ao custo e uso alternativo destes ativos”. Quanto mais características de 

especificidade o ativo tiver mais dependente seu uso será do parceiro que exigiu 

e/ou solicitou as especificidades. 

Knight (2002 apud AUGUSTO, 2015, p. 58), define a incerteza como: "um 

estado em que não existem bases válidas ou experiência passada para determinar a 

probabilidade de uma ocorrência específica”.  

Os limites da racionalidade são evidenciados pela incerteza que busca que os 

contratos não são completos devido e existe uma assimetria de informações entre as 

partes que participam da transação (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). A incerteza 

decorre da incapacidade da firma em prever eventos futuros que possam impactar 

em seus negócios devido a mudanças no ambiente (SOUZA, 2014).  

As incertezas provenientes do mercado geram custos de transações, pois não 

permitem que os agentes associem os resultados futuros de suas transações com a 

realidade futura do mercado. Assim, quanto maior a incerteza, maiores os custos de 

transação, devido a maior necessidade de seguranças que devem ser colocados 

nos contratos dificultando as parcerias de longo prazo (CAVALHEIRO et al., 2004).  

A formalização da relação entre os agentes quando feita por contratos gera 

incerteza no ex-ante, em relação à falta de informações sobre os envolvidos na 

transação, que podem ocasionar erros ou falta de segurança na elaboração das 

cláusulas contratuais e incertezas no ex-post, que não conseguem medir como será 

o comportamento do mercado onde atual gerando reflexos nos resultados 

transacionais (BOHRER; PADULA; GONÇALVES, 2005). 
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A incerteza ao tratar da capacidade maior ou menor dos agentes prever 

situações futuras exerce influência sobre as empresas, fazendo com que estas 

pensem em formas contratuais mais flexíveis para regular a relação entre as partes 

(VARGAS, 2015). 

Percebe-se que a racionalidade limitada impossibilita a confecção de contratos 

completos, mas a incerteza traz ainda maiores dificuldades quando as partes não 

conseguem as divergências futuras de um contrato, mesmo com várias cláusulas o 

contrato não consegue prever todas as situações que podem afetá-lo em sua 

vigência (CARVALHO, 2007).  

Breitenbach e Silva (2010), defendem que a maior ou menor capacidade dos 

agentes em prever os acontecimentos futuros pode estimular a criação de formas 

contratuais mais flexíveis num contexto de incerteza permitindo que os contratos 

sejam adaptados no seu decorrer afim de regular a relação entre os agentes. 

A medida que os agentes vão repetindo as negociações a relação entre eles 

fica mais próxima, o que gera conhecimento das características individuais para 

ambas as partes sobre o parceiro negocial, o que limita o interesse das partes em a 

agir de modo oportunista para obter ganhos de curto prazo (AUGUSTO, 2015). 

Farina,  Azevedo e Saes (1997) descrevem aspectos relevantes da dimensão 

frequência: quanto maior a frequência, maior a diluição dos custos de adoção de 

uma estrutura de governança complexa e ainda permite que as partes adquiram 

conhecimento umas sobre as outras permitindo a construção de uma reputação e 

um compromisso confiável entre os agentes em torno do objetivo comum na 

continuidade da relação e estes aspectos reduzem a incerteza. 

Com a frequência em que os contratos são efetuados eles são aprimorados 

pelo conhecimento mútuo dos agentes participantes, gerando mecanismos informais 

de reputação, confiança, compartilhamento de informações e ajuda mútua 

(MÉNARD, 2004). 

A frequência das transações é importante a medida que aumenta o grau de 

recorrência, existe maior possibilidade de retorno a investimentos associados a 

estruturas (ZYLBERSZTAJN, 1995).  

Vargas (2015, p. 21) salienta que “quanto menor a especificidade de ativos, 

menor a incerteza e menor a frequência das transações, e menores serão os custos 

associados”.  
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O tipo de transações que as empresas fazem entre si podem ter diversas 

características que determinam a forma que essas empresas irão se relacionar 

durante as transações e de que maneira irão entender as dimensões da 

especificidade de ativos, frequência e incerteza. Ainda deverão identificar que tipo 

de estrutura de governança se adapta melhor a sua situação específica. 

 

 

2.3 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

A estrutura de governança procura gerenciar de maneira conjunta os diversos 

fatores que podem trazer benefícios a todas as empresas, buscando eficientemente 

dar respostas frente às mudanças que ocorrem no ambiente econômico minimizando 

os riscos (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).  

Ao observar que a firma é a forma mais eficiente de organizar esses diferentes 

agentes, podemos dizer que as estruturas irão minimizar os custos de transação 

(WILLIAMSON, 1981). As estruturas de governança surgem devido a incompletude 

dos contratos e os agentes devem escolher qual tipo de governança é mais 

adequada a sua realidade (SANTOS, 2007). 

As estratégias competitivas dependem de estruturas de governança 

apropriadas para que possam ser bem-sucedidas (FARINA, 1999). Ao aliar a 

formulação da estratégia com a governança podemos observar que quanto maior for 

a flexibilidade da estratégia, mais as empresas tendem a ter uma maior diversidade 

organizacional e performance (FILATOTCHEV; TOMS, 2003). 

Peres (2007, p. 17) descreve que “A partir da descrição de Williamson, poder-

se-á observar basicamente três tipos de estruturas de governança: a que se dá 

através do mercado, a hierárquica e uma forma híbrida entre ambas (contratual)”. 

O Quadro 03 apresentado a seguir, apresenta as características de cada um 

dos três tipos de estrutura de governança, procurando deixar claro a diferença entre 

cada uma delas e como funciona os incentivos dentro de cada estrutura e a 

necessidade dos controles. 
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Quadro 03 – Estruturas de Governança 

 
MERCADO HÍBRIDA HIERÁRQUICA 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Neste tipo de estrutura 
de governança os 
incentivos são fortes e o 
ajuste se dá via preços. 
Há pouca necessidade 
de controles 
administrativos e os 
contratos são 
cumpridos sem riscos 
de comportamento 
oportunista. 

Nesta estrutura, os incentivos são 
médios, visto que existem falhas 
de mercado que impossibilitam 
ajustes autônomos via preço. É 
então necessária a coordenação 
dos indivíduos dentro de sistemas 
de incentivos e contratos que 
coíbam o comportamento 
oportunista e possam reduzir os 
custos de transação em ambiente 
de informação assimétrica. 

Na estrutura hierárquica, os 
incentivos são fracos e existe 
forte impacto das falhas de 
mercado, a ponto de 
prejudicar o cumprimento de 
contratos sujeitos sempre à 
ação oportunista dos agentes. 
Neste ambiente, a barganha 
pode ser ineficiente e há 
necessidade de coordenação 
e imposição da autoridade 
política para a busca de 
resultados eficientes. 

Fonte: Peres (2007, p. 20) 

 

Os mercados são a primeira escolha dos gestores de acordo com a ECT, 

sendo adequados para transações simples onde não existe necessidade de muita 

estrutura de governança (CROOK et al., 2013) A opção de compra no mercado dá 

as empresas uma condição livre de busca por fornecedores sem nenhum 

comprometimento com transações futuras. (AUGUSTO, 2015). 

A produção própria sob a forma hierárquica da integração vertical permite que 

a empresa controle a empresa que efetua parte da produção para ela e essa 

coordenação pela integração vertical determina os limites de crescimento da firma 

parceira e consequentemente sua dependência da controladora (AUGUSTO, 2015). 

A opção pela integração vertical será preferível em situações de alto nível de 

especificidade de ativos, de maior incerteza e com complexidade contratual 

(ZYLBERSZTAJN. 1995).  

A integração vertical pode ocorrer por meio dos contratos ou formas hibridas 

que são transações entre duas ou mais empresas, tais como alianças, franquias, 

parcerias de pesquisa, joint ventures entre outros. Essa integração ocorre para 

reduzir os custos de operação direta nos mercados e gerar um comprometimento de 

longo prazo entre os contratantes (AUGUSTO, 2015). 

Dependendo do ambiente econômico e institucional em que a empresa está 

inserida e da existência dos custos de transação em maiores ou menores níveis a 

estrutura de governança tenderá a ser mais hierárquica do que de mercado ou 

híbrida (PERES, 2007).  
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A importância da estrutura de governança deve ser entendida como um 

conjunto de instituições inter-relacionadas e que possuam capacidades de garantir a 

integridade de uma transação (SANTOS, 2007). Assim, ao pensarmos em 

governança corporativa temos que conhecer todo o processo das organizações 

envolvidas, desde o início até seu final, este ciclo interorganizacional faz parte da 

cadeia de suprimentos, onde ao conhecer o processo completo pode-se determinar 

quais empresas são estratégicas para incluir no processo de governança corporativa 

e consequentemente obter ganhos para todos os participantes. 

O surgimento da cadeia de suprimentos ocorre a partir da década de 80, após 

a introdução do just-in-time nos sistemas produtivos, o qual ressaltou a importância 

das relações estratégicas e cooperativas com fornecedores (TAN, 2001).  

Ferreira (2014, p. 27) trata a cadeia de suprimentos como sendo: “uma série de 

atividades conectadas cobrindo o planejamento, coordenação e controle do fluxo de 

produtos e serviços desde os fornecedores até os clientes”. 

Uma cadeia de suprimentos envolve os processos desde a obtenção da 

matéria prima, processamento pelos fabricantes, distribuição pelos atacadistas e 

varejistas, até os usuários finais (NEW; PAYNE, 1995). Ainda nesse sentido a cadeia 

pode ser entendida a partir de uma empresa chave, sob a qual as demais empresas 

se relacionam direta ou indiretamente através dos seus fornecedores ou clientes em 

comum, desde o processo inicial até o consumidor (LAMBERT; COOPER; PAGH, 

1998) 

Contextualizando as definições da cadeia de suprimento vemos que ela pensa 

em todas as fases ou processos que são necessários para uma determinada 

atividade e procura integrar todos estes processos afim de que os participantes 

possam ter um gerenciamento contínuo e funcionando como uma engrenagem para 

que todos tenham benefícios conjuntos. 

Ao gerenciar a cadeia de suprimentos surgem oportunidades potenciais para 

as empresas que buscam aprimoramento e melhorar seu desempenho sem a perda 

da qualidade, também funciona como uma ferramenta no auxílio no processo 

decisório ao combinar vários elementos de um mesmo segmento (FERREIRA, 

2014). 

Na medida em que os relacionamentos entre as organizações são tratados de 

maneira simultânea, abrangendo suas dimensões verticais e horizontais, ampliam-se 
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as possibilidades de explicação dos fenômenos inerentes a estes relacionamentos 

(LAZZARINI; CHADDAD; COOK, 2001 apud DEBOÇÃ; MARTINS, 2015,  p. 708). 

Para o funcionamento da cadeia de suprimentos são estabelecidas estruturas 

de coordenação, essas estruturas podem resolver parte do problema, assumindo e 

internalizando parte custos pertencentes as transações facilitando para todas as 

organizações envolvidas (ZYLBERSZTJAN, 1996).  

Deve existir a colaboração entre os participantes para que a cadeia produtiva 

possa ser vantajosa, deixando de lado a competição de mercado em prol da 

colaboração mutua afim de que todos tenham melhores resultados. 

As empresas operam em um complexo, imprevisível e competitivo mercado 

global, e as organizações estão respondendo a esses desafios por meio da 

implementação de um gerenciamento colaborativo da cadeia de suprimentos para 

obterem vantagens competitivas (CHAN; CHONG; ZHOU, 2012). A integração da 

cadeia de suprimentos tem sido definida como o grau de envolvimento com 

fornecedores e clientes (FROHLICH; WESTBROOK, 2001). 

Uma forma de agregar valor aos negócios é o gerenciamento da cadeia 

integrada de suprimentos da empresa, com análise e compreensão dos processos 

de trabalho, quantificação dos seus elementos, aprimoramento das atividades 

interfuncionais dentro de um processo integrado e, principalmente, sistemas de 

informação e controle muito mais ágeis e confiáveis. (CRISTOPHER, 2012). 

Ao gerenciar a cadeia produtiva as empresas procuram acompanhar e 

controlar todo o processo e com isso garantir que terão matéria prima garantida para 

seu ciclo produtivo. Esse conceito de gerenciamento da cadeia de suprimentos vem 

ganhando bastante espaço no setor agrícola em função de que este setor é 

estratégico pois produz as commodities que são matérias primas básicas para vários 

segmentos industriais. 

Cristopher (2012, p. 5) diz que “uma cadeia de suprimentos agroindustrial pode 

ser definida como uma rede de empresas que trabalham juntas para fornecer 

produtos agrícolas aos consumidores finais”. O conceito de cadeia de produção 

agroindustrial aproxima-se do conceito de agrobusiness apresentado por Davis e 

Golberg  (1957 apud BATALHA, 2008, p. 5), discorrem que o agrobusiness é “a 

soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das 
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operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento 

e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles.” 

Em uma cadeia produtiva agroindustrial, à medida que os bens se movem do 

fabricante de insumos agropecuários passando pelos produtores rurais, 

integradores, distribuidores, varejistas até chegar ao consumidor final, é necessário 

haver uma coordenação das decisões ao longo de toda a cadeia (FERREIRA, 2014). 

O papel do gerenciamento da cadeia de suprimentos está ligado à integração e ao 

gerenciamento destes diferentes processos ao longo de toda a cadeia de 

suprimentos (CROXTON, 2001). 

A gestão da cadeia de suprimentos pode ser definida como uma estratégia 

colaborativa orientada para a geração de valor (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2001). 

Uma cadeia de suprimentos e seu gerenciamento podem ser definidos pela 

integração de empresas que compartilham informações, prêmios e riscos, que 

cooperam, que integram processos, que tem metas e focos comuns, que formam 

parcerias de longo prazo (MENTZER et al., 2001). 

Ao gerir a cadeia produtiva das commodities ou demais produtos agrícolas, 

fornecendo insumos, parcerias, conhecimentos técnicos, acompanhando todos os 

procedimentos em todas as fases, às empresas, que utilizam este tipo de matéria 

prima agrícola tem a garantia de obtenção das matérias primas necessárias ao seu 

processo fabril, ainda pode contribuir para que essa matéria prima tenha a qualidade 

e a padronização que ela exige. Para o produtor rural essa parceria pode fazer com 

que seu produto tenha um valor agregado, redução de custos, garantia de compra e 

auxilio na gestão da produção, resumindo, quando a cadeia de suprimentos é gerida 

a contento traz melhores resultados a todos os participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo ocorre a apresentação dos métodos e técnicas de pesquisas 

que serão utilizadas no desenvolvimento desta dissertação, com o intuito de que 

estes métodos e técnicas possam transparecer confiança aos resultados obtidos no 

estudo, sendo que se encontra disposto no Quadro 04 - Classificação da pesquisa, 

um resumo dos procedimentos que foram adotados nesta dissertação e serão 

descritos abaixo.  

 

Quadro 04 – Classificação da pesquisa 

 
 
 
 
 

Metodologia 
da Pesquisa 

   
Quanto aos 
Objetivos 

Pesquisa 
Descritiva 
 

  Qualitativa  
Quanto a 
Abordagem 

Multi-Métodos  

  Quantitativa 
    

Survey 
 
Questionários 

Quanto aos 
Procedimentos 

Estudo de Caso Coleta de 
Dados 

 
Documental 

 

    
Entrevista 

 
Semi-
Estruturada 
 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 04, mostra a metodologia da pesquisa, classificando-a quanto aos 

objetivos, quanto a abordagem e quanto aos procedimentos, sendo descrito cada 

um deles abaixo. 

 

 

3.1 QUANTO AOS OBJETIVOS 

 

A classificação desta dissertação quanto aos objetivos trata-se de uma 

pesquisa descritiva, com o propósito de descrever informações sobre a população 

objeto do estudo, cabendo ao autor a interpretação frente a situação observada. 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno, podendo também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza (VERGARA, 2014). Procura saber a proporção de seus 
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membros que tem certa opinião ou característica ou com que frequência estão 

relacionados ou associados ao objeto de estudo (ROESCH, 2005).  

Neste sentido o caráter descritivo da pesquisa busca analisar qual a relação 

estratégia financeira da empresa com o ciclo das commodities agrícolas, bem como 

os identificar os fatores mais relevantes nesta relação. 

 

 

3.2 QUANTO A ABORDAGEM 

 

A abordagem utilizada nesta pesquisa é multimetodológica, pois emprega 

técnicas de pesquisa tanto qualitativas como quantitativas para buscar responder 

aos objetivos propostos.  

A investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, 

estratégias de investigação e métodos de coleta e análise de dados, os 

procedimentos qualitativos se baseiam em dados de texto e imagem (CRESWELL, 

2010). Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão 

sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes (GODOY, 1995). Dessa 

maneira, a pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, 

mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa se opõem ao 

pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 

que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 

própria (GOLDENBERG, 2004). 

A abordagem quantitativa permite que o levantamento apresente uma 

descrição quantitativa ou numérica das tendências, atitudes ou opiniões da 

população estudada, assim ao estudar uma amostra desta população e a partir dos 

resultados obtidos pela amostragem o pesquisador generaliza ou faz alegações 

sobre toda a população (CRESWELL, 2010).  

A utilização dos dois métodos de pesquisa faz-se necessário para abranger os 

dois pontos de vista presentes no estudo. O método qualitativo será utilizado para 

identificar pela visão do gestor da empresa agropecuária qual a estratégia financeira 

da empresa, observar quais aspectos o gestor leva em consideração quando formula 

essas estratégias. O método quantitativo será utilizado para identificar pela visão dos 
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produtores rurais clientes da empresa agropecuária qual a relação das estratégias 

com o ciclo das commodities agrícolas e identificar os fatores mais relevantes na 

relação entre o produtor rural e a empresa agropecuária. 

 

 

3.3  QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

 

O procedimento de pesquisa utilizado é o estudo de caso, esse tipo de 

procedimento quando bem planejado pode representar um desafio importante para 

uma teoria e simultaneamente ser a fonte de novas hipóteses e constructos 

(COOPER; SCHINDLER, 2011). O estudo de caso representa uma estratégia 

diferenciada em que um conjunto de eventos contemporâneos que são pesquisados 

permitindo compreender os complexos fenômenos individuais e organizacionais 

(YIN, 2015).  

Os procedimentos de coleta dedados divide-se em coleta dedados qualitativos 

e coleta dedados quantitativos, são descritos abaixo e também se descreve a forma 

que foram analisados cada um dos tipos de dados coletados. 

 

 

3.3.1 Coleta de Dados 

 

A pesquisa foi realizada em uma empresa do ramo agropecuário, fornecedora 

de insumos para o plantio das commodities agrícolas, atendendo clientes da região 

central do Paraná.  

Os dados foram coletados diretamente na empresa estudada, como se trata de 

uma pesquisa que utiliza uma abordagem multimétodos, para a coleta também serão 

utilizadas técnicas específicas para os dados de natureza qualitativa e quantitativa, 

sendo que a intenção é que as abordagens venham se complementar na busca de 

resultados. 

Nesse caso, a coleta de dados quantitativos e qualitativos é simultânea, 

ocorrendo em uma fase do estudo de pesquisa (CRESWELL, 2010) 

A coleta de dados divide-se em coleta de dados qualitativos e coleta de dados 

quantitativos. 
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3.3.1.1 Coleta dos Dados Qualitativos 

 

Os passos da coleta de dados incluem estabelecer as fronteiras para o estudo, 

coletar informações através de observações e entrevistas, documentos e materiais 

visuais, bem como estabelecer o protocolo para registrar informações (CRESWELL, 

2010). 

A entrevista envolve perguntas abertas, que pretendem extrair visões e 

opiniões dos participantes (CRESWELL, 2010). 

Os dados qualitativos foram coletados através de uma entrevista 

semiestruturada com o gestor da empresa agropecuária, afim de ver sua visão sobre 

a estratégia aplicada na gestão financeira, bem como obter informações sobre seus 

clientes e sobre os distribuidores de insumos. O roteiro da entrevista é apresentado 

no Apêndice 02, a qual foi gravada e posteriormente transcrita para análise. 

Este tipo de coleta também contempla a observação de documentos 

disponibilizados pela empresa, tais como documentos de constituição, balanços 

patrimoniais e demonstrativos de resultados, que serão analisados para que se 

possa mostrar a situação atual da empresa e como ocorreu sua evolução com o 

passar dos anos.  

A análise dos dados qualitativos foi efetuada de acordo com a técnica da 

análise de conteúdo. Que segundo Bardin (2004) trata-se de um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens.  

Para esta análise dos dados qualitativos foram elencadas duas categorias de 

análises:  

1) Relação da empresa com os produtores rurais; e  

2) Relação da empresa com os distribuidores de insumos. 

 Essas análises buscam identificar sobre o viés do gestor entrevistado qual o 

seu olhar sobre a relação da empresa diante de seus dois públicos, os consumidores 

e os fornecedores. 
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3.3.1.2 Coleta dos dados Quantitativos 

 

Esta pesquisa utilizará a coleta dos dados primários por meio do método de 

pesquisa survey. De acordo com Freitas et al. (2000, p. 105) “este tipo de pesquisa 

tem como características principais citadas: o interesse é produzir descrições 

quantitativas de uma população e faz uso de um instrumento predefinido”.  

A unidade de análise trata da adequação dos respondentes à unidade de 

análise, ou seja, os respondentes devem realmente representar a unidade de 

análise. (FREITAS et al., 2000). Um projeto de levantamento dá uma descrição 

quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao 

estudar uma amostra dela. A partir dos resultados da amostragem, o pesquisador 

generaliza ou faz alegações acerca da população (CRESWELL, 2010). 

No estudo pretende-se selecionar uma amostra probabilística proporcional da 

população em questão. A amostra probabilística é aquela em que todos os 

elementos da população têm a mesma chance de serem escolhidos, resultando em 

uma amostra representativa da população (FREITAS et al,. 2000). 

Para a presente pesquisa o questionário survey será aplicado diretamente aos 

clientes da empresa que são a população do estudo. Bussad e Morettin, (2013) 

discorrem que população é o conjunto de todos os elementos ou resultados sob 

investigação e a amostra é qualquer subconjunto da população.  

O total da população é de 3.725 clientes produtores rurais constantes no 

cadastro da empresa agropecuária. A amostra desta pesquisa corresponde a 123 

produtores rurais clientes da empresa que responderam aos questionários que foram 

disponibilizados para serem respondidos pelos produtores rurais clientes da 

empresa. 

Figueiredo Filho e Silva Júnior, (2010, p. 166) discorrem que “em relação ao 

número de casos, quanto maior, melhor”. Hair et al.,(2006 apud FIGUEIREDO 

FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010, pg. 166), “sugerem que a amostra deve ser superior a 

50 observações. A razão entre o número de casos e a quantidade de variáveis deve 

exceder cinco para um ou mais”. 

O instrumento utilizado para a coleta de dados é um questionário do tipo 

survey, que foi aplicado pelo pesquisador à clientes da empresa agropecuária, o 



 

46 
 

corte transversal ocorre pela aplicação em um só momento, pretendendo descrever 

e analisar o estado de uma ou mais variáveis neste dado momento.  

O Instrumento de pesquisa é composto por três grupos: 

Grupo 1 – Dados do produtor 

Procura descrever o respondente e relação pessoal com a atividade agrícola. 

Buscando saber se ele reside na propriedade e a quanto tempo está na atividade 

agropecuária. Todas as respostas são de múltipla escolha sendo que a cada 

questão são apresentadas alternativas para a escolha. 

Grupo 2 – Dados da propriedade 

Tem a intenção de caracterizar a propriedade explorada pelo produtor, se é 

própria ou arrendada, qual a área plantada. Todas as respostas são de múltipla 

escolha e são apresentadas alternativas para a escolha. 

Grupo 3 – Práticas do produtor rural 

Essas práticas buscam saber como é o comportamento do produtor rural 

dentro da gestão de sua propriedade. Para esse grupo de questões foi estabelecido 

como opções de respostas: 1 Nunca, 2 Raramente, 3 Algumas vezes, 4 Na maioria 

das vezes e 5 Sempre. 

O pré-teste tem como objetivo refinar o instrumento, visando à garantia de que 

ele realmente irá medir aquilo que se propõe. Na análise, deve-se observar se todas 

as questões foram respondidas corretamente, se as respostas não indicam 

dificuldade quanto ao entendimento da questão e à forma de preenchimento do 

questionário (FREITAS et al., 2000).  

Para esta pesquisa o pré-teste e validação do instrumento foi realizado com a 

aplicação de 10 questionários, sendo que após a aplicação, o instrumento foi 

avaliado pelo pesquisador e como estava sendo compreendido pelos pesquisados 

não necessitou de adequação dando prosseguimento a sua aplicação.  

A análise e tratamento dos dados quantitativos, coletados por meio do 

questionário survey, foi efetuada com a utilização de técnicas de estatística 

multivariadas. 

 Os grupos 1 (dados do produtor) e 2 (dados da propriedade) do questionário 

foram analisados com base em técnicas de estatística descritiva, proporção e 

médias. 
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O grupo 3 (praticas do produtor rural) do questionário inicialmente será 

analisado com a Análise Fatorial Exploratória (AFE), que é uma técnica estatística 

de análise que possibilita reduzir o número de variáveis através da identificação de 

grupos ou agrupamentos (fatores) destas variáveis a partir do grau de correlação 

entre elas (MAROCO, 2014; FIELD, 2009).  

Hair et al., (2005 apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR, 2010, p. 161) 

descreve que “A principal função da análise fatorial é reduzir uma grande quantidade 

de variáveis observadas a um número reduzido de fatores. Os fatores representam 

as dimensões latentes (constructos) que resumem ou explicam o conjunto de 

variáveis observadas”.  

Dessa forma, se mais de um indicador é usado para medir um constructo 

específico, a Analise de Cluster permite ao pesquisador agrupar tais indicadores em 

maneiras pré-especificadas, a fim de avaliar em qual extensão determinado conjunto 

de dados aparentemente confirma a estrutura prevista.  

As análises foram efetuadas com o auxílio dos softwares: Microsoft Excel e 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS  

 

Este capítulo concentra a apresentação dos dados obtidos durante a realização 

desta pesquisa, todos os dados coletados serão analisados e discutidos neste 

momento. 

 

 

4.1 DADOS DA EMPRESA 

 

A empresa objeto do estudo é uma empresa de médio porte, localizada na 

região central do Paraná, atua no ramo de comércio e representação de produtos e 

insumos agropecuários, neste estudo denominada pelo nome fictício de 

“Agropecuária Centro do Paraná” foi fundada no ano de 2006 e no ano de 2012 

inaugurou sua única filial. 

Atualmente possui 21 funcionários em seu quadro de colaboradores, atende 

diretamente produtores rurais, e possui hoje aproximadamente 3.725 produtores 

rurais em seu cadastro de clientes. 

O faturamento da empresa apresentado referente ao período de 2011 a 2015 

mostrado no Gráfico 01 em milhões de reais, apresentou um crescimento de 17,32% 

ano de 2012 em relação ao ano anterior, em 2013 o crescimento foi mais expressivo, 

atingindo 64,72% passando de R$ 5.229 milhões para 8.613 milhões de reais. O ano 

de 2014 apresentou uma queda no faturamento de 14,87%, voltando a crescer 

10,88% em 2015. 

Gráfico 01 – Relação de Faturamento (R$ milhões)  

 
                       Fonte: Relatórios da empresa (2015) 
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Do montante total da receita da empresa as vendas a prazo funcionam como 

um propulsor das vendas, assim o total de contas a receber ao final de cada ano 

durante o período de 2011 a 2015 pode ser observado no gráfico 02.  

O comportamento das contas a receber difere do comportamento das vendas, 

isso ocorre em virtude de políticas internas da empresa agropecuária de contenção 

ou liberação de crédito. Vemos que em 2012 houve uma retração na concessão de 

créditos na ordem de 25,79% em relação a 2011, seguido de um aumento de contas 

a receber de 60,24% para o ano de 2013, em 2014 uma nova redução de 30,10% e 

em 2015 a variável ‘contas a receber’ volta a crescer em 25,63%. Essa oscilação 

observada no gráfico 02 mostra a inconstância na política de concessão de créditos 

da empresa. 

 

Gráfico 02 – Contas a Receber (R$ milhões)  

 
             Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

O Gráfico 03 traz um comparativo entre o faturamento e ‘contas a receber’, em 

2011 o contas a receber representava 37,5% do total das vendas, em 2012; 23,72%, 

em 2013; 23,07% em 2014; 18,94% e em 2015 21,47%. Durante o período de 2012 

a 2014 sempre houve uma redução percentual mostrando que a empresa estava 

diminuindo o valor investido em contas a receber, já em 2015 houve um crescimento 

de 2,53 %. 
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Gráfico 03 – Faturamento X Contas a Receber (R$ mil hões) 

 

               Fonte: Relatórios da empresa (2015) 

 

Cabe ressaltar que o Gráfico 03 apresenta valores obtidos nos balanços 

patrimoniais e demonstração do resultado dos exercícios da empresa, sendo assim 

o valor do faturamento engloba o total anual de vendas a prazo e a vista e o valor 

referente as contas a receber se trata do saldo registrado como a receber ao final de 

cada ano contido no balanço patrimonial. 

Outra medida de desempenho que podemos calcular para a empresa 

Agropecuária Centro do Paraná é a medida de gestão de ativos ou giros do ativo, os 

quais pretendem descrever a eficiência da utilização dos ativos da empresa para 

gerar vendas.  

Dentre os diversos índices que medem a gestão de ativos vamos apresentar o 

índice do giro de contas a receber e o número de dias de vendas em contas a 

receber. 

 

Quadro 05 - Índices de Giros de contas a receber e número de dias 

Índice Fórmula Indicação Interpretação 

Giro de Contas a 
Receber 

Vendas 
Contas a Receber 

Quantas vezes a 
empresa girou seu 
contas a receber 
durante o período. 

Quanto maior, melhor 

Número de dias de 
Vendas em Contas a 
Receber 

365 dias  
Giro de Contas a 

Receber 

Quantos dias em 
média a empresa leva 
para girar todo o seu 
contas a receber 

Quanto menos dias, 
melhor 

Fonte: Adaptado do Matarazzo (2014) 

4.457 

5.229 

8.613 

7.332 

8.130 

1.671 
1.240 

1.987 
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Com base nos índices apresentados no Quadro 05, efetuamos os cálculos para 

a Agropecuária Centro do Paraná, os quais são apresentados na Tabela 01. Os 

índices mostram que a empresa vem aumentando os giros de seu contas a receber, 

partindo de 2,67 vezes em 2011, aumentando para 4,22 em 2012, 4,33 em 2013 e 

atingindo seu maior patamar em 2014 com 5,28 vezes e uma queda pouco 

significativa em 2015 para 4,66 vezes.  

Esse aumento gradativo mostra que a empresa tem melhorado seu 

desempenho no contas a receber, melhorando sua estratégia financeira com o 

passar dos anos, conseguindo girar melhor os seus ativos para gerar vendas. 

 

Tabela 01 - Giro de Contas a Receber e Número de Di as 

ITENS 2011 2012 2013 2014 2015 
Faturamento  
R$ (milhões) 

4.457.875 5.229.753 8.613.467 7.332.373 
 

8.130.799 

Contas a Receber R$ 
(milhões) 

1.671.824 1.240.515 1.987.366 1.389.051 1.745.349 

Giros  
(número de vezes) 

2,67 4,22 4,33 5,28 4,66 

Dias do ano 365 365 365 365 365 
Número de dias no 
contas a receber 

137 87 84 69 78 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Outro indicador que mostra a melhora no desempenho financeiro da empresa 

Agropecuária Centro do Paraná é que a quantidade de dias no fator ‘contas a 

receber’ vem sendo reduzida com isso a empresa reduz seu PMR - Prazo Médio de 

Recebimento, recebendo mais rapidamente seus créditos do ‘contas a receber’.  

Sabe-se que o PMR se inicia com a venda do produto ao consumidor e 

encerra-se com o recebimento do dinheiro referente a venda (ASSAF NETO; SILVA, 

2012). 

Podemos observar na Tabela 01 que a empresa inicia em 2011 com um PMR 

de 137 dias, reduzindo para 87 dias em 2012, 84 dias em 2013 e 69 dias em 2014, e 

em 2015 finda o período com 78 dias de PMR. Essa redução que ocorreu no PMR 

contribuiu para a gestão financeira da empresa colocando dinheiro em caixa mais 

rapidamente.  
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4.2 CICLO PRODUTIVO DAS COMMODITIES AGRICOLAS 

 

O setor de atuação da empresa Agropecuária Centro do Paraná é distinto dos 

demais, seus clientes produzem produtos agrícolas denominados commodities, 

essas commodities possuem um ciclo de produção demorado. O ciclo da soja por 

exemplo, pode durar até 210 dias desde a germinação até a maturação (MENOSSO, 

2000). 

Podemos observar na Figura 05 o processo de transformação do produtor 

rural, onde, o produtor rural precisa adquirir os insumos para o plantio no início do 

ciclo produtivo e só terá recursos financeiros oriundos da produção após a colheita e 

efetiva venda das commodities agrícolas.  

 

Figura 05 – Processo de Transformação do Produtor R ural 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O processo de transformação inicia com a entrada dos insumos (sementes, 

adubos, fertilizantes, fungicidas, defensivos, etc.) no início do processo, passa pela 

transformação que corresponde ao ciclo produtivo das commodities onde produtor 

rural irá aplicar o seu esforço de trabalho juntamente com os insumos e o fator de 

produção terra para ao final ter como saídas os produtos agrícolas devidamente 

colhidos e que posteriormente serão comercializados para geração dos recursos 

financeiros. 

Sendo o ciclo produtivo a atividade fim do produtor rural, ele necessita fazer a 

coordenação de todo o processo introduzindo os insumos necessários que são 

adquiridos nas empresas agropecuárias e ao final gerar receitas superiores ao seu 

custo de produção para que a atividade seja rentável.   
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Este fluxo entre insumos e recursos financeiros possui sentidos opostos, 

enquanto os insumos são inseridos no início do processo os recursos financeiros 

são obtidos apenas ao final do processo. 

Nesse contexto a empresa agropecuária funciona como um meio de ligação 

entre os distribuidores de insumos e o produtor rural, como podemos observar na 

Figura 06, podendo sofrer influências de ambas as partes. Portanto ao formular suas 

estratégias competitivas a empresa deve relacionar-se com seu ambiente (PORTER, 

2004). E sabendo que o ambiente da empresa agropecuária tem esta peculiaridade 

ela deve considerar tal fluxo na elaboração de suas estratégias. 

 

Figura 06 – Fluxo de Insumos X Recursos Financeiros  

 
            Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A cadeia de suprimentos (Fluxo de Insumos Figura 06) pode ser descrita desde 

o momento que a distribuidora de insumos vende seus produtos para a empresa 

agropecuária e está revende para o produtor rural que faz o processo de 

transformação já descrito na Figura 05.  

A medida que os bens se movem do distribuidor de insumos até os produtores 

rurais passando pelos varejistas é necessário existir uma coordenação das decisões 

ao longo de toda a cadeia (FERREIRA, 2014). E essa coordenação passa pelas 

atividades das empresas agropecuárias, pois ela encontra-se em posição central e 

estratégica nesta relação entre distribuidor de insumos e produtor rural.  
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Após a colheita e venda da produção (Fluxo de Recursos Financeiros Figura 

06), o produtor rural obtém recursos financeiros para efetuar o pagamento para a 

empresa agropecuária e ela por sua vez paga seus compromissos junto à 

distribuidora de insumos consolidando o processo inverso da cadeia produtiva. 

Essa movimentação de recursos financeiros afeta o fluxo de caixa da empresa 

e deve ser estar previsto na estratégia financeira da empresa agropecuária. 

Conforme discorre Sá (2014) é a partir do fluxo de caixa que se faz o planejamento 

financeiro.  

Ao entender a Figura 06 podemos observar que dentro dessa cadeia produtiva 

existem duas relações a serem entendidas, a relação entre a empresa agropecuária 

e o distribuidor de insumos e a relação entre a empresa agropecuária e o produtor 

rural. 

Essas relações e interações entre os agentes geram dispêndios de recursos 

econômicos para planejar, adaptar e monitorar o cumprimento dos contratos, esses 

dispêndios chamamos de custos de transação (PONDÉ, 1994). 

Para relacionar a estratégia com o ciclo produtivo das commodities agrícolas 

recorremos aos conceitos da teoria de custos de transação proposta por Coase 

(1937 apud  MANOEL JUNIOR, 2012, p. 21), “que coloca as firmas como soluções 

que visam minimizar os custos com obtenção de produtos e serviços diretamente no 

mercado” e a Williamson que apresenta os pressupostos comportamentais 

(racionalidade limitada e oportunismo) e as dimensões/atributos das transações 

(frequência, incerteza e especificidade de ativos).  

Os custos de transação existem durante todo o processo e a intenção tanto 

dos distribuidores de insumos, empresa agropecuária e produtor rural é reduzir tais 

custos dentro de suas atividades monitorando todos os agentes dentro do processo 

na forma da coordenação das atividades dentro do conceito de estrutura de 

governança. 

Os pressupostos comportamentais e as dimensões/atributos das transações 

podem ser observados pela análise de clusters, onde encontrou-se como fatores 

mais relevantes para o produtor rural a fidelidade e o financeiro como pode ser 

observado na Tabela 08 – Estatística descritiva constructos, que podemos relacionar 

com a teoria de custos de transação.  
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O fator fidelidade está relacionada diretamente com a dimensão da frequência 

onde Farina, Azevedo e Saes (1997) discorrem que quanto maior a frequência, 

maior a diluição dos custos dentro da governança e ainda que a frequência cria uma 

reputação entre os agentes.  

No caso do fator financeiro podemos relaciona-lo de maneira interpretativa com 

o pressuposto do oportunismo visto que o maior grupo da análise de clusters 

apontado no Gráfico 04 – Agrupamento, com foco no financeiro agrupava 41,46% da 

amostra, esse grupo colocava o financeiro em primeiro posto, o planejamento em 

segundo e em último plano a fidelidade, dando a entender que estariam dispostos ao 

não cumprimento ou renegociações de contrato se isso representasse uma 

vantagem financeira a eles. Augusto (2015) comenta a ocorrência potencial de 

oportunismo ex-ante e ex-post, que através de manipulação ou ocultamento de 

intenções e/ou informações buscam auferir lucros que alterem a configuração inicial 

dos contratos. 

O pressuposto da racionalidade limitada pode ser sempre observado quando 

existe agentes em negociação pois é compreendida como uma característica do 

indivíduo, assim sempre que houver indivíduos, estes terão características diferentes 

e limitações que levam a limitação da racionalidade e os contratos serão sempre 

incompletos. Mizumoto, Zilbersztajn (2006) ressalta a impossibilidade de desenhar 

contratos complexos, não sendo possível prever ex ante situações.  

A dimensão da incerteza tratada como uma ocorrência em que não se tem 

elementos válidos para determinar a provável ocorrência de determinado fato é 

possível ser observada nesta relação com o ciclo produtivo das commodities 

agrícolas em virtude que este ciclo é extremamente afetado por condições 

climáticas, que ao efetuar o contrato a empresa agropecuária não pode precisar o 

seu cumprimento seja ele em função da incerteza da colheita ou do oportunismo dos 

agentes. 

Os atributos/dimensão da especificidade dos ativos definida por Williamson 

como sendo aqueles que não podem ser reutilizados ou reempregados a não ser 

com perdas de valor. Os tipos de especificidade de ativos podem estar presentes na 

especificidade locacional quando o produtor compra os insumos em empresas na 

mesma cidade/região onde fica sua propriedade rural reduzindo assim custos com 

transporte, especificidade temporal pois os insumos devem ser devidamente 
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comprados e estarem a disposição no momento correto do plantio, especificidade de 

ativos físicos, e ativos dedicados como a utilização da terra e os equipamentos 

(maquinas, tratores) utilizados na atividade agrícola e ainda os ativos humanos 

representados pelo trabalho do produtor seja pelo esforço produtivo ou coordenação 

da atividade agrícola. 

Para entender a relação entre a empresa agropecuária e o distribuidor de 

insumos este trabalho utilizou a análise dos dados coletados de maneira qualitativa, 

e para entender a relação entre a empresa agropecuária e o produtor rural utiliza a 

análise dos dados coletados de maneira quantitativa. 

 

 

4.3 DADOS QUALITATIVOS 

 

O gestor da empresa entrevistado para a pesquisa é sócio e responsável pela 

gestão da empresa agropecuária desde que a empresa foi fundada no ano de 2006, 

portanto exerce tal função há mais de 9 anos, acompanhando o desempenho da 

empresa por vários ciclos produtivos das commodities agrícolas, tem 46 anos de 

idade, é formado em engenharia agronômica há 22 anos, exercia a função de 

engenheiro agrônomo em outras empresas do mesmo ramo de atividade até a 

fundação desta empresa da qual é sócio. 

Quando perguntado sobre o perfil dos clientes da empresa, o gestor afirma que 

os clientes da empresa são na sua maioria pequenos e médios produtores rurais. 

 

   Pequenos na grande maioria, médios alguns e muito poucos grandes.  
[...] 90% dos nossos clientes hoje são pequenos e médios produtores. 

  

Essa afirmação mostra que o gestor conhece o perfil dos clientes da empresa, 

pois os dados quantitativos mostram na Tabela 05 – Área de plantio, que 92,7% dos 

clientes entrevistados plantam até 100 alqueires, confirmando que a maioria dos 

clientes da empresa tratam-se de pequenos produtores rurais.  

Ao ser questionado se a empresa procura manter uma relação de parceria com 

seus clientes oferecendo um atendimento diferenciado e com qualidade o gestor 

discorre algumas ações que por parte da empresa é considerado como diferencial.  
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[...] no final da safra a gente entrega uma apostila para o produtor com 
todas as recomendações que foram feitas, acompanhamento de 
lavoura, assistência técnica personalizada, tudo para que o cliente 
tenha um atendimento diferenciado e de qualidade. 
 

 Por tratarem-se de pequenos e médios agricultores a empresa disponibiliza o 

fornecimento de mão de obra especializada de engenheiro agrônomo e acesso a 

softwares de acompanhamento da lavoura, sem custo adicional para o produtor rural 

desde que ele adquira os insumos na empresa. 

Com relação as opções e prazos de pagamentos dos insumos oferecidos aos 

clientes, estes são oferecidos de acordo com as práticas do setor e dos 

concorrentes. 

 

[...] a gente trabalha da mesma forma que a maioria das empresas do 
setor agrícola trabalham, sendo nas seguintes modalidades: a vista, 
com cartão de credito e débito, os prazos que podem se estender até a 
colheita do produto mais conhecido como prazo safra  (grifo do autor). 
 

O gestor afirma que a empresa trabalha com os mesmos prazos das demais 

empresas do setor agrícola, comentando a existência da modalidade conhecida 

como prazo safra, o qual segundo ele, pode se estender até a colheita.  

O gestor volta a afirmar sobre a concessão de prazos diferenciados aos 

produtores rurais quando questionado se a empresa leva em consideração o ciclo 

produtivo das commodities agrícolas para estabelecer as formas de pagamento a 

seus clientes. 

 

É levado sim, haja visto que determinadas culturas, a exemplo do feijão 
que o prazo de colheita é menor aos de soja e milho, portanto, os 
prazos são estabelecidos conforme o ciclo de cada cultura . (grifo do 
autor) 
 

O gestor menciona o prazo safra como sendo a opção onde os prazos são 

estabelecidos conforme o ciclo de cada cultura, dessa forma essa opção levaria em 

consideração o ciclo produtivo das commodities agrícolas no momento do 

estabelecimento dos prazos de pagamento aos clientes. 

No entanto podemos observar um discurso contraditório por parte do gestor 

quando questionado se a empresa concede prazo a seus clientes até a colheita do 



 

58 
 

produto, mesmo que o ciclo de produção deste produto seja longo e ele demore a 

ser colhido. O gestor responde da seguinte maneira:  

  

Os prazos são menores em caso de fertilizantes porque os 
fornecedores as vezes nos concedem prazos mais curtos, com 30, 60 
dias no máximo, sendo assim conforme se compra assim se vende  
para que a gente não comprometa o caixa da empresa. (grifo do autor) 
 

Com isso pode ser observado que apesar da empresa entender que ao 

conceder o prazo de pagamento para seus clientes deve levar em consideração o 

ciclo dos commodities agrícolas, quando o gestor menciona que “assim conforme se 

compra assim se vende”, fica claro que o que determina a estratégia da empresa ao 

conceder os prazos de pagamentos aos produtores rurais é o prazo que os 

distribuidores de insumos oferecem para a empresa agropecuária. 

Perguntado se a empresa oferece alguma outra condição especial para o 

produtor na hora da compra dos insumos podemos observar que ela não foge às 

condições gerais do ramo de negócio, como discorre o gestor. 

 

O nosso ramo tem as famosas campanhas que normalmente são feitas 
duas vezes ao ano para lavouras de verão e lavouras de inverno, que a 
empresa compra um volume maior de mercadorias dos 
fornecedores  e consegue uma negociação especial e 
consequentemente repassa essas condições de prazo e  preços 
melhores a seus clientes. (grifo do autor) 
 

Para oferecer melhores prazos ou condições a seus clientes o gestor discorre 

que necessita que tais benefícios sejam concedidos primeiramente a empresa por 

parte dos fornecedores para posteriormente a empresa repassar as mesmas 

condições aos seus clientes, mostrando que a estratégia financeira da empresa é 

pensada de acordo com as condições oferecidas pelos fornecedores de insumos. 

Através da análise dos dados qualitativos da pesquisa procurou-se identificar a 

estratégia financeira da empresa e o que o gestor leva em consideração quando vai 

elaborar tais estratégias, fica claro ao analisar o discurso do gestor que ele sabe da 

importância de se levar em consideração o ciclo produtivo das commodities 

agrícolas ao definir os prazos de pagamento a seus clientes, quando ele menciona o 

“prazo safra” e também que “os prazos são estabelecidos conforme cada cultura”.  
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No entanto é possível perceber pelo discurso do gestor que a sua estratégia de 

prazos depende das condições repassada pelos distribuidores de insumos, quando 

diz “assim conforme se compra assim se vende” e salienta ainda quando ocorrem as 

campanhas de safra pelos fornecedores a empresa ”compra um volume maior de 

mercadorias dos fornecedores e consegue uma negociação especial e 

consequentemente repassa essas condições de prazo e preços melhores a seus 

clientes”. Diante disto pode-se concluir que a estratégia financeira da empresa está 

delineada a partir da estratégia financeira dos fornecedores de insumos, pois leva 

em consideração como fator determinante os prazos que a empresa recebe de seus 

fornecedores. 

 

 

 4.4 ANÁLISES DOS DADOS QUANTITATIVOS 

 

Inicialmente é caracterizada a amostra, a partir dos dados coletados por 

questionário. O primeiro aspecto está relacionado ao produtor, conforme 

apresentado nas Tabelas 02 e 03. 

 

Tabela 02 – Local de residência 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Reside na propriedade 83 67,5 67,5 
Reside na área urbana no município 34 27,6 95,1 
Reside na área urbana em outro 
município 

6 4,9 100,0 

Total  123 100,0  
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A maioria dos produtores, 67,5% reside na propriedade, isso mostra que a 

propriedade rural além de ser o local de trabalho e geração de renda para o produtor 

rural é onde ele vive com sua família, assim mais membros da família estão 

envolvidos no processo produtivo 27,6% dos entrevistados residem na área urbana 

do município e a propriedade é seu local de trabalho e apenas 4,9% residem na área 

urbana mas em município diferente de onde possui a propriedade rural. 
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Tabela 03 – Tempo na atividade rural 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Até um ano 2 1,6 1,6 
De 1 a 5 anos 8 6,5 8,1 
De 6 a 10 anos 28 22,8 30,9 
De 11 a 20 anos 42 34,1 65,0 
Mais de 20 anos 43 35,0 100,0 
Total  123 100,0  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao medir a quantidade de anos que os produtores rurais se dedicam para a 

atividade rural percebe-se que 69,1% dos respondentes tem mais de dez anos 

dedicados a agricultura e desse montante 35% possuem mais de vinte anos 

dedicados a vida rural. Em contraponto cabe observar que apenas 8,1% dos 

entrevistados estão na atividade até cinco anos, essa disparidade mostra que 

existem poucos jovens ingressando na atividade rural e que a transição da 

propriedade é demorada. 

Na sequência são apresentados os dados relacionados à propriedade rural, 

conforme Tabelas 04 e 05. 

 

Tabela 04 – Propriedade da terra 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Própria 75 61,0 61,0 
Arrendada 8 6,5 67,5 
Parte própria e parte arrendada 40 32,5 100,0 
Total  123 100,0  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A exploração da atividade rural ocorre em sua maioria pelos próprios 

proprietários visto que 61% dos pesquisados cultivam suas próprias terras, não 

necessitando pagar arrendamento a terceiros e tendo um custo de produção menor, 

ainda 32,5% cultivam tanto terras próprias quanto arrendadas e 6,5% cultivam 

apenas terras de terceiros por meio de arrendamento. 
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Tabela 05 – Área de plantio 

 Frequência Porcentual Porcentagem 
acumulativa 

Válido 

Até 10 alqueires 41 33,3 33,3 
De 11 a 50 alqueires 52 42,3 75,6 
De 51 a 100 alqueires 21 17,1 92,7 
De 101 a 200 alqueires 5 4,1 96,7 
Acima de 200 alqueires 4 3,3 100,0 
Total  123 100,0  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Predominam as áreas de plantio de 11 a 50 alqueires com 42,3% do total, ao 

considerar a porcentagem acumulativa nota-se que 75,6% dos produtores rurais 

entrevistados plantam até 50 alqueires, ao considerar os produtores rurais que 

plantam até 100 alqueires totalizamos 92,7% do total da amostra, confirmando que a 

empresa agropecuária foco do estudo atende na sua maioria pequenos e médios 

produtores rurais. Sendo que apenas 9 entrevistados 7,4% da amostra plantam mais 

de 100 alqueires. 

Essa constatação da pesquisa vem confirmar o relato do gestor da empresa, 

que ao ser questionado na entrevista sobre o perfil da clientela da empresa. Isso 

mostra que o gestor conhece o tipo de clientes que atende, facilitando a definição 

das estratégias para a empresa agropecuária. 

Na sequência é apresentada a estatística descritiva das variáveis, conforme 

Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Estatística descritiva 

Práticas do Produtor Rural Média 
Desvio 
padrão 

01-Você estuda o mercado das commodities antes de escolher o que 
plantar? 

 
2,37 

 
1,211 

02-Você aguarda melhores preços para vender a produção? 2,07 0,968 
03-Efetua contratos de venda antecipada da produção agrícola? 2,85 1,261 
04-Costuma vender/entregar os produtos agrícolas sempre para o 
mesmo comprador? 

 
2,33 

 
1,067 

05-Você vende a produção logo após a colheita? 2,78 1,013 
06-Você necessita vender a produção para pagar a compra dos 
insumos? 

 
2,34 

 
1,130 

07-No caso de dificuldades financeiras procura negociar com os 
fornecedores? 

 
2,09 

 
1,255 

08-Costuma comprar os insumos sempre do mesmo fornecedor? 2,19 1,051 
09-Os preços dos insumos dificulta a atividade agrícola? 1,86 0,871 
10-Você costuma estabelecer parcerias dentro da atividade agrícola? 2,54 1,203 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Na Tabela 06, observamos a média e desvio padrão para cada uma das 10 

questões relacionadas as práticas do produtor rural, as opções de respostas para 

cada questão estavam distribuídas em uma escala de 5 pontos onde: (1) Nunca, (2) 

Raramente, (3) Algumas vezes, (4) Na maioria das vezes e (5) Sempre. 

É percebido que a média é baixa em todos os itens (abaixo de 3), indicando 

que as práticas acontecem de raramente a algumas vezes.  

O passo seguinte nas análises consiste em agrupar as variáveis segundo suas 

características comuns. Normalmente se utiliza a Análise Fatorial Exploratória para 

este tipo de agrupamento, no entanto, como as variáveis possuem característica de 

não normalidade, optou-se por uma análise menos robusta. Desta forma, uma 

análise mais “elementar” (MAROCO, 2014) que pode suprir a necessidade deste 

estudo é a Análise de Cluster para agrupamento hierárquico de variáveis.  

Portanto, optou-se por esta técnica para identificar quais fatores 

(agrupamentos de variáveis) são identificados a partir da amostra da pesquisa. O 

resultado da Análise de Cluster, utilizando o Método de Ward para agrupamento das 

variáveis e a Distância Euclidiana Quadrada como medida de semelhança e 

distância, indicou que as variáveis se agrupam em 3 conjuntos, conforme 

apresentado na Tabelas 07, juntamente com os valores da média das mesmas e 

uma nomenclatura para cada fator, definido a partir das características comuns entre 

as variáveis.  

 

Tabela 07 – Composição dos fatores 

Fator Práticas do Produtor Rural Média 

Fidelidade 
04-Costuma vender/entregar os produtos agrícolas sempre para o 
mesmo comprador? 

 
2,33 

08-Costuma comprar os insumos sempre do mesmo fornecedor? 2,19 

Planejamento 

01-Você estuda o mercado das commodities antes de escolher o 
que plantar? 

 
2,37 

02-Você aguarda melhores preços para vender a produção? 2,07 
09-Os preços dos insumos dificulta a atividade agrícola? 1,86 

Carência 
financeira 

05-Você vende a produção logo após a colheita? 2,78 
06-Você necessita vender a produção para pagar a compra dos 
insumos? 

 
2,34 

07-No caso de dificuldades financeiras procura negociar com os 
fornecedores? 

 
2,09 

10-Você costuma estabelecer parcerias dentro da atividade 
agrícola? 

 
2,54 

03-Efetua contratos de venda antecipada da produção agrícola? 2,85 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

63 
 

Os três conjuntos indicados pela análise foram nominados de acordo com suas 

características comuns. O fator denominado fidelidade, que agrupa as questões 4 e 

8, que perguntam se o produtor costuma vender/entregar os produtos sempre para o 

mesmo comprador e se compra os insumos sempre do mesmo fornecedor, estas 

questões relacionam a predisposição do produtor em repetir os negócios com os 

mesmos parceiros demonstrando uma fidelidade do produtor para com estes. 

O fator denominado planejamento agrupa as questões 1, 2 e 9 que 

questionava se o produtor rural estuda o mercado das commodities antes de 

escolher o que plantar, se aguarda melhores preços para vender a produção e ainda 

se o preço dos insumos dificulta a atividade agrícola, questionamentos que remetem 

ao pensar e planejar a atividade agrícola. 

O fator Carência Financeira agrupou o maior número de questões sendo 5, 6, 

7, 10 e 3, que indagavam se o produtor rural vende a produção logo após a colheita, 

se necessita vender a produção para pagar os insumos, se em caso de dificuldades 

financeiras procura negociar com os fornecedores, se costuma estabelecer parcerias 

dentro da atividade e se efetua contratos de venda antecipada da produção agrícola, 

essas questões direcionam para a falta de recursos financeiros do produtor rural e o 

mesmo tendo que tomar tais atitudes para reduzir a falta de recursos financeiros 

dentro da sua atividade.  

Cada um dos fatores foi transformado em um construto, considerando a média 

das variáveis que os compõe, conforme apresentado na Tabela 08. 

  

        Tabela 08 – Estatística descritiva construc tos 

 Média Desvio padrão 
Fidelidade 2,26 0,872 
Planejamento 2,10 0,696 
Financeiro 2,56 0,712 

                  Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se observar na tabela 08 que todos os constructos apresentam média 

inferior a 3, com isso as respostas dentro da escala ficariam entre raramente e 

algumas vezes. Esses resultados, ao apresentarem uma média baixa podem ser 

interpretados de maneira negativa dentro da escala de 5 pontos de maneira que 

pode dar a entender que os produtores rurais não estão preocupados com nenhum 

dos fatores identificados. 
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No entanto se observarmos esses dados aliados às demais informações 

estatísticas podemos ver que a amostra é composta em sua maioria por produtores 

rurais que residem em sua propriedade 67,5%, que estão na atividade rural a mais 

de 10 anos 69,1%, a maioria deles 75,6% plantam até 50 alqueires e essas áreas 

são próprias em 61% dos casos. 

Sob essa nova visão apresentada e conhecendo a realidade do pequeno 

produtor podemos ver que as preocupações desse produtor rural estão assim 

distribuídas de acordo com as médias e pode-se supor que em um primeiro 

momento o pequeno produtor rural está preocupado com o financeiro (2,56), 

preocupado em fazer com que sua produção rural seja suficiente para pagar suas 

contas, em seguida ele preza a fidelidade (2,26) tanto para comprar os insumos 

quanto para vender sua produção, essa característica mostra que sempre ele vai 

procurar primeiro seus parceiros de negócio e caso este não atinja suas expectativas 

na negociação ai que ele vai procurar outra opção e em último caso sua 

preocupação é com o planejamento (2,10) pois não planejar é comportamento típico 

de pequenas propriedades, ainda mais quando geridas por pessoas que estão na 

atividade por um longo tempo, no caso da amostra a maioria está a mais de 10 anos.  

Após a identificação dos fatores (agrupamentos das variáveis) passou a 

verificação do agrupamento dos respondentes em função destes fatores, utilizando-

se novamente a Análise de Cluster, mas agora para agrupamento de casos 

(indivíduos).  

A Análise de Cluster identificou a existência de três agrupamentos distintos, 

conforme apresentado no Gráfico 04. Cada um destes agrupamentos foi identificado 

segundo a característica dos fatores. 
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Gráfico 04 – Agrupamentos 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No primeiro agrupamento, identificado por apresentar maior média na questão 

financeira, e por isso denominado foco no financeiro, estão 51 respondentes, ou 

seja, 41,46% da amostra. Como a amostra é composta em sua maioria por 

pequenos produtores esse maior foco no financeiro não esta indicando a sobra ou 

excedente de recursos financeiros e sim indica a busca por melhores resultados 

financeiros para gerir a propriedade e ao final do ciclo produtivo das commodities 

agricolas o produtor possa pagar todas suas obrigações financeiras e em busca 

disso ele esta disposto a abrir mão da fidelidade. 

No segundo agrupamento, identificado por apresentar maior média na questão 

fidelidade, e por isso denominado foco na fidelidade, estão 36 respondentes, ou 

seja, 29,27% da amostra. Esse grupo foca em primeiro plano na continuidade ou sua 

relação com os parceiros no entanto em segundo plano esse grupo também não 

abre mão do lado financeiro, com isso podemos presumir que ele mantem a relação 

de fidelidade com seus parceiros desde que isso não prejudique seus resultados 

financeiros dentro da sua atividade. 
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No terceiro agrupamento, identificado por apresentar médias próximas entre os 

três fatores, e por isso denominado sem foco definido, estão os outros 36 

respondentes, ou seja, 29,27% da amostra. Esse grupo não preza por nenhum dos 

fatores em especial, assim pode-se supor que a gestão de sua propriedade não é 

pensada acontece constantemente de maneira incerta. 

Para verificar se as diferenças entre os grupos são estatisticamente diferentes 

utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados indicam que 

existe diferença estatisticamente significativa entre o grupo 1 (foco no financeiro) tem 

média de 3,10 para o fator financeiro e grupo 2 (foco na fidelidade) apresenta a 

média de 3,29 para o fator fidelidade, isso mostra que cada um dos grupos está 

direcionado para um dos fatores como elemento principal. Nota-se que para ambos 

os grupos o planejamento aparece como característica secundária assim podemos 

entender que o grupo 1 efetua o planejamento buscando resultados obter resultados 

financeiros e o grupo 2 dentro do seu planejamento leva em consideração a 

fidelidade com seus parceiros de negócio. 

Já no caso da relação entre o grupo 3 (sem foco definido) e os outros dois, as 

diferenças estatisticamente significativas existem nos três aspectos. Como o próprio 

nome do grupo já identifica, este grupo não tem nenhum foco definido, ficando 

disperso dos demais grupos em todos os fatores. 

Por fim, as tabelas seguintes apresentam as características dos respondentes 

(local de residência, tempo na atividade rural, propriedade da terra e área de plantio) 

segmentada para cada um dos três grupos identificados na análise de clusters. 

 

Tabela 09 – Local de residência por agrupamentos 

 Frequência 
Foco no 

financeiro 
Foco na 

fidelidade 
Sem foco 
definido 

Reside na propriedade 35 22 26 
Reside na área urbana no município 13 11 10 
Reside na área urbana em outro município 3 3 0 
Total  51 36 36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 09 mostra a divisão dos três grupos em relação ao seu local de 

residência, percentualmente falando residem na propriedade 68,6% dos integrantes 

dos grupos com foco financeiro, 61,1% com foco na fidelidade e 72,2% dos sem foco 
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definido. Essa proximidade percentual mostra que com relação ao local de 

residência parece não existir diferenças entre este aspecto a identificação por um ou 

outro agrupamento. 

 

Tabela 10 – Tempo na atividade rural por agrupament os 

 Frequência 
 Foco no 

financeiro 
Foco na 

fidelidade 
Sem foco 
definido 

Até um ano 0 2 2 
De 1 a 5 anos 5 1 0 
De 6 a 10 anos 14 8 6 
De 11 a 20 anos 13 13 16 
Mais de 20 anos 19 12 12 
Total  51 36 36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A Tabela 10, mostra que dentro do grupo com foco no financeiro com relação 

ao tempo na atividade rural 37,3% dos indivíduos deste grupo tem mais de 20 anos 

dedicados a atividade rural enquanto os dois outros grupos concentram seus 

maiores percentuais os produtores que estão na atividade de 11 a 20 anos sendo 

36,1% no grupo com foco na fidelidade e 44,4% no grupo sem foco definido.  

 

Tabela 11 – Propriedade da terra por agrupamentos 

 Frequência 
 Foco no 

financeiro 
Foco na 

fidelidade 
Sem foco 
definido 

Própria 30 19 26 
Arrendada 3 3 2 
Parte própria e parte arrendada 18 14 8 
Total  51 36 36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A relação dos grupos e a propriedade da terra apresentada na Tabela 11 

também mostra que para todos os grupos a terra utilizada é própria, sendo 58,8% 

para os com foco no financeiro, 52,8% para os com foco na fidelidade de 72,2% para 

os sem foco definido.  
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Tabela 12 – Área de plantio por agrupamentos 

 Frequência 
 Foco no 

financeiro 
Foco na 

fidelidade 
Sem foco 
definido 

Até 10 alqueires 20 11 10 
De 11 a 50 alqueires 23 14 15 
De 51 a 100 alqueires 7 7 7 
De 101 a 200 alqueires 0 4 1 
Acima de 200 alqueires 1 0 3 
Total  51 36 36 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na Tabela 12 vemos a distribuição dos grupos de acordo com a área de 

plantio. Parece existir, no âmbito da amostra, uma ligeira concentração de 

produtores com áreas menores (até 50 alqueires) com foco no financeiro, em relação 

aos outros dois agrupamentos. Aproximadamente 84,3% da composição do primeiro 

agrupamento (foco no financeiro) é composto por respondentes com áreas de cultivo 

de até 50 alqueiras, dos quais aproximadamente 39,2% utilizam até 10 alqueires 

como área de cultivo. Nos demais agrupamentos este percentual é de 69,4%, no 

caso de até 50 alqueires de cultivo, e de 30,6% no caso de cultivo em até 10 

alqueires. Este aspecto pode estar indicando que a preocupação com a questão 

financeira por parte dos “pequenos” produtores é mais acentuada. 

Conhecendo a amostra podemos discorrer que essa maior preocupação dos 

“pequenos” com relação ao foco financeiro é que ao final do ciclo produtivo das 

commodities agrícolas a receita obtida com a venda dos produtos agrícolas seja 

suficiente para honrar os compromissos assumidos na compra dos insumos e gerar 

excedentes como forma de remuneração para este produtor rural. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Atingir objetivos, metas, ganhar mercado, reduzir e dimensionar os custos das 

transações, ter liquidez, fluxo de caixa, obter resultados, todas estas expressões são 

muito comuns no âmbito empresarial quando falamos em planejamento e gestão de 

empresas. Os gestores ao formularem as estratégias da empresa devem estar 

atentos para o modo com que a organização se relaciona com seu ambiente. 

Essa relação da empresa com seu ambiente torna necessário que a empresa 

conheça o ramo de negócio em que atua e suas particularidades, conheça seus 

clientes, parceiros, fornecedores e trace estratégias genéricas ou estratégias 

específicas para cada um de seus setores ou áreas de decisões. Dentre as 

estratégias específicas destacamos a estratégia da gestão financeira, pois ela é 

responsável pela liquidez da empresa. 

O presente estudo é efetuado em uma empresa agropecuária, que atua em um 

segmento com muitas particularidades e suscetível a influências de várias maneiras, 

seja ela influenciada pelos seus fornecedores de insumos no momento da 

distribuição ou pelos seus clientes produtores rurais, os quais produzem 

commodities através de um ciclo produtivo complexo e demorado. A empresa objeto 

deste estudo de caso tem observado seus indicadores de inadimplência crescer ao 

longo do tempo e atenta para o fato de que esse aumento de inadimplência reduz 

sua liquidez e afeta sua gestão financeira.  

Um dos objetivos específicos do trabalho é identificar se a estratégia financeira 

delineada pelo gestor da empresa agropecuária leva em consideração as condições 

estabelecidas pelo distribuidor de insumos é respondida quando o gestor discorre 

que ao estabelecer as formas de pagamento para seus clientes ele leva em 

consideração o ciclo de cada cultura oferecendo a seus clientes uma opção de 

prazos de pagamento que podem se estender até a colheita do produto, que é 

denominado pela empresa agropecuária de “plano safra”. Relata ainda que no caso 

dos fertilizantes os prazos são menores porque os fornecedores concedem prazos 

mais curtos e sendo assim justifica que “conforme se compra, assim se vende”, cita 

ainda que quando a empresa consegue condições especiais de compra de insumos 

nas “famosas campanhas”, ela repassa essas condições de prazos e preços a seus 

clientes. 
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Ao citar a expressão “conforme se compra, assim se vende” o gestor deixa 

claro que a estratégia financeira da empresa agropecuária está delineada pelo 

gestor de acordo com as condições que o distribuidor de insumos lhe oferece e a 

partir delas é que o gestor molda a estratégia financeira da empresa. 

Outro objetivo específico procura identificar os fatores mais relevantes na 

relação entre o produtor rural e a empresa agropecuária, para respondê-lo recorre-

se aos dados da estatística descritiva que indica que as variáveis se agrupam em 

três conjuntos com características comuns, e devido a estas características estes 

fatores foram denominados: fidelidade, planejamento e carência financeira. 

Aplicando a Análise de Cluster para agrupar os respondentes de acordo com 

cada um dos constructos (fatores) a análise identificou três agrupamentos de acordo 

com suas características, esses grupamentos de indivíduos foram denominados de: 

foco no financeiro, foco na fidelidade e sem foco definido. 

O grupo com foco financeiro conta com 51 membros, ou seja, 41,46% da 

amostra e apresenta dentre os três constructos (financeiro, planejamento e 

fidelidade) a maior média (3,10) no financeiro demonstrando que a maior 

preocupação deste grupo é que ao final do seu ciclo produtivo ele tenha recursos 

financeiros suficientes para pagar seus custos da atividade (sementes, insumos, 

defensivos, etc.) e gere sobras de recursos afim de remunerar o uso da terra e o seu 

trabalho dentro da atividade rural. O grupo com foco na fidelidade conta com 36 

membros e corresponde a 29,27% da amostra apresenta a maior média entre os 

constructos na fidelidade (3,29) prezando pela frequência nas suas relações. E por 

fim o grupo denominado sem foco definido que conta com 36 respondentes sendo 

29,27% da amostra, apresenta médias próximas para os três constructos não 

identificando nenhum dos fatores em destaque. 

Dessa forma concluiu-se que os fatores mais relevantes na relação entre o 

produtor rural e a empresa agropecuária são: financeiro e fidelidade. 

Após respondidos os objetivos específicos e sabendo que eles têm a função de 

auxiliar a conclusão do objetivo geral, que nesta dissertação consiste em identificar a 

estratégia financeira e sua relação com o ciclo produtivo das commodities agrícolas. 

A etapa seguinte é a discussão do objetivo geral, para isso faz-se necessário 

recorrer à base teórica para definição do ciclo produtivo das commodities agrícolas, 

que ocorre no produtor rural como mostramos na Figura 05 (Processo de 
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Transformação do Produtor Rural), esse ciclo inicia com a entrada dos insumos e 

finaliza com o produto agrícola colhido e posteriormente vendido. Também é 

possível observar na Figura 06 (Fluxo de Insumos X Recursos Financeiros), que a 

empresa agropecuária ao funcionar como meio de ligação entre o distribuidor de 

insumos e o produtor rural, sofre interferência de ambas as partes, ainda, é possível 

observar que o fluxo entre insumos e recursos financeiros possui sentidos opostos, 

enquanto os insumos são inseridos de maneira temporal no início do ciclo os 

resultados financeiros só são obtidos após o encerramento do ciclo operacional.  

Identificou-se que a empresa Agropecuária Centro do Paraná tem sua 

estratégia financeira definida com base na estratégia financeira proposta pelos 

distribuidores de insumos, principalmente no tocante a concessão dos prazos de 

vendas a seus clientes, às mesmas políticas que lhe são oferecidas pelos 

distribuidores de insumos são repassadas aos clientes, a relação com o ciclo 

produtivo das commodities agrícolas acontece porque o distribuidor de insumos 

também concede prazos mais alongados levando em consideração o ciclo de 

produção agrícola. 

Diante dos argumentos apresentados e buscando responder a questão 

problema: Qual a relação da estratégia financeira com o ciclo produtivo das 

commodities agrícolas? Conclui-se que a relação da estratégia financeira com o ciclo 

produtivo das commodities agrícolas é de extrema dependência pois o ciclo das 

commodities é o grande responsável por prover os recursos financeiros que para a 

Agropecuária Centro do Paraná. 

A conclusão deste trabalho mostra para a empresa agropecuária, objeto do 

estudo que a relação do ciclo produtivo das commodities agrícolas com a estratégia 

financeira é ponto determinante dos resultados da empresa, sendo que todo o 

processo de formulação e de execução destas estratégias deve ter como ponto 

central os ciclos produtivos das commodities agrícolas. A empresa ainda pode 

trabalhar estrategicamente os fatores identificados como mais relevantes na relação 

com o produtor rural, oferecendo formas de aumentar e consolidar a fidelidade dos 

clientes utilizando como ponto de convergência o oferecimento de ganhos 

financeiros a seus clientes que é outro fator relevante para os produtores rurais.  

Por fim considera-se que o objetivo proposto para esta dissertação foi 

concluído, ressaltando que apresente a esta dissertação não compete encerrar ou 
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esgotar as discussões sobre o assunto e que os dados apresentados se referem ao 

caso da Agropecuária Centro do Paraná, estudado de maneira específica, não 

podendo ser generalizado para outras empresas mesmo que do mesmo segmento 

de mercado. 
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5.1 – CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS  

 

Ao mostrar a relação da estratégia com o ciclo das commodities agrícolas essa 

dissertação apresenta como contribuição teórica esse novo ponto de vista, 

relacionando dois fatores importantes para se definir uma estratégia empresarial 

dentro deste ramo de atividade. Durante a pesquisa buscou-se estudos 

semelhantes, mas todos os estudos pesquisados que relacionavam-se com as 

commodities agrícolas não tinham este enfoque.  

Este estudo observa o comportamento de um caso específico, que pode servir 

de parâmetro e contribuir teoricamente para a replicação dos estudos em outros 

casos, multiplicando e generalizando a discussão sobre essa relação entre 

estratégia e o ciclo das commodities agrícolas, sem a intenção de esgotar a 

discussão teórica sobre o assunto apresentando apenas elementos que podem 

servir de inspiração para novos estudos.  

A literatura sobre estratégia aponta que a empresa deve observar seu 

ambiente ao desenvolver suas estratégias, assim a empresa agropecuária ao 

observar seu ambiente, depara-se com o ciclo produtivo das commodities agrícolas. 

Como contribuição prática este estudo mostra para a empresa agropecuária alguns 

fatores que foram identificados como relevantes na relação da empresa com o 

produtor rural e podem ser explorados estrategicamente para aumentar e consolidar 

a fidelidade dos clientes utilizando como ponto de convergência o oferecimento de 

ganhos e/ou vantagens financeiras a seus clientes. Assim a aplicabilidade do estudo 

está pautada em prover a empresa de informações que possam auxiliar a empresa 

Agropecuária do Centro do Paraná a desenvolver estratégias financeiras que levem 

em consideração os apontamentos efetuados neste estudo e que isso pode gerar 

um diferencial competitivo para a empresa. 

Como limitações ao estudo podemos discorrer que o ano de aplicação da 

pesquisa pode ser considerado um ano atípico para o setor rural, onde interferências 

climáticas interferiram na produção agrícola, o produtor por sua vez ao responder o 

questionário (em meio a perdas de safra) pode emocionalmente pensar em seus 

resultados obtidos nesta safra, visto que a aplicação do questionário ocorreu em 

abril, período de colheita ou pós colheita da safra 2015/2016. 
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Como sugestão para novos estudos pode-se analisar de uma maneira mais 

abrangente incluindo mais empresas numa mesma base de dados para poder 

comparar os resultados obtidos entre elas. Ainda pode ser analisado o ciclo 

produtivo das commodities agrícolas e com base no tempo de duração deste ciclo na 

região ser feito novas discussões sobre os resultados. Ainda pode ser aprofundado 

o estudo com relação aos fatores encontrados como mais importantes, replicando o 

estudo afim de confirmar os fatores encontrados e ainda ir mais a fundo buscando a 

motivação e aspectos relevantes que leva os integrantes a compor cada grupo 
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APÊNDICE 01 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE 
PPGADM UNICENTRO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Prezado Produtor 

Este questionário tem por objetivo a construção da base de dados para a dissertação de Mestrado com 

o tema A ESTRATÉGIA DA GESTÃO FINANCEIRA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 

AGROPECUÁRIO DO PARANÁ. 

Desde já agradecemos sua colaboração e asseguramos o sigilo das informações aqui prestadas. 

Ivo Ricardo Hey     Prof. Dr. João Francisco Morozini 
Mestrando –PPGADM UNICENTRO   Professor Orientador – PPGADM - UNICENTRO 

 

1 – DADOS DO PRODUTOR 

 
1.1 Nome:  
 
1.2 Residência  
( ) Reside na propriedade 
( ) Reside na área urbana do município 
( ) Reside em outra cidade 
 
1.3 Está a quanto tempo na atividade agropecuária 
( ) Até 1 ano 
( ) de 1 a 5 anos 
( ) de 6 a 10 anos 
( ) de 11 a 20 anos 
( ) mais de 20 anos 
 

2 – DADOS DA PROPRIEDADE 

 
2.1 A área de plantio é  
( ) Própria  
( ) Arrendada 
( ) Parte própia e parte arrendada 
 
2.2 Qual a área de plantio  
( ) até 10 alqueires 
( ) de 11 a 50 alqueires 
( ) de 51 a 100 alqueires 
( ) de 101 a 200 alqueires 
( ) mais de 200 alqueires 
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3 – PRÁTICAS DO PRODUTOR RURAL 

3.1 Você estuda o mercado das commodities 
antes de escolher o que plantar? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 

3.2 Você aguarda melhores preços para vender a 
produção? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.3 Efetua contratos de venda antecipada da 
produção agrícola? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.4 Costuma vender/entregar os produtos agrícolas 
sempre para o mesmo comprador? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.5 Você vende a produção logo após a 
colheita? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.6 Você necessita vender a produção para pagar a 
compra dos insumos? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.7 No caso de dificuldades financeiras 
procura negociar com os fornecedores? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.8 Costuma comprar os insumos sempre do mesmo 
fornecedor? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.9 Os preços dos insumos dificulta a 
atividade agrícola? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
 

3.10 Você costuma estabelecer parcerias dentro da 
atividade agrícola? 
 
( ) Sempre 
( ) Na maioria das vezes 
( ) Algumas vezes 
( ) Raramente 
( ) Nunca 
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APÊNDICE 02 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE 
PPGADM UNICENTRO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Prezado Gestor 

Esta entrevista tem por objetivo a construção da base de dados para a dissertação de Mestrado com o 

tema A ESTRATÉGIA DA GESTÃO FINANCEIRA: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 

AGROPECUÁRIO DO PARANÁ. 

Desde já agradecemos sua colaboração e asseguramos o sigilo das informações aqui prestadas. 

Ivo Ricardo Hey     Prof. Dr. João Francisco Morozini 
Mestrando –PPGADM UNICENTRO   Professor Orientador – PPGADM - UNICENTRO 

 
 

1) Qual sua idade, qual a formação? 
2) A quanto tempo atua na gestão da empresa? 
3) Quais as formas de pagamentos de insumos disponibilizadas aos produtores rurais pela 

empresa? 
4)  Ao estabelecer as formas de pagamento é levado em consideração o ciclo produtivo das 

commodities agrícolas? 
5) Ao estabelecer as formas de pagamento é levado em consideração os prazos que a empresa 

recebe dos distribuidores de insumos? 
6) O ciclo produtivo das commodities agrícolas interfere nos recebimentos da empresa? 
7) A empresa oferece alguma condição especial ao produtor rural na hora da compra dos 

insumos? 
8) Qual a relação da empresa com os produtores rurais? Parceria? 
9) Qual a relação da empresa dom as empresas fornecedoras/distribuidoras de insumos? 
10) O não recebimento dos clientes no prazo acordado provoca dificuldade de pagamento aos 

fornecedores de insumos? 
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APÊNDICE 03 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE 
PPGADM UNICENTRO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA - COMEP 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

Prezado(a) Colaborador(a),  

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “A ESTRATÉGIA DA 
GESTÃO FINANCEIRA E O CICLO PRODUTIVO DAS COMMODITIES AGRÍCOLAS”, 
aplicada em uma empresa agropecuária sob a responsabilidade de Ivo Ricardo Hey, que irá 
buscar identificar estratégia financeira e a sua relação com o ciclo produtivo das 
commodities agrícolas, elencando os fatores mais relevantes nesta relação entre o produtor 
rural e empresa agropecuária e identificar se a estratégia financeira delineada pelo gestor da 
empresa agropecuária leva em consideração as condições estabelecidas pelo distribuidor 
de insumos. 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA : Ao participar desta pesquisa você irá fazer parte deste 
estudo por meio do fornecimento de entrevistas. Por meio da pesquisa qualitativa, neste 
estudo de caso será aplicada entrevista ao gestor da empresa agropecuária. 
Lembramos que a sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer 
participar, e pode desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista, sem 
nenhum prejuízo para você.  

2. RISCOS E DESCONFORTOS: O(s) procedimento(s) utilizado(s) de gravação das 
entrevistas poderá(ão) trazer algum desconforto como nervosismo e/ ou ansiedade gerados 
pela utilização do gravado, ao fornecer os dados. O tipo de procedimento apresenta um 
risco mínimo que será reduzido pela(o) não visualização do aparelho gravador. Se você 
precisar de alguma orientação, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer 
algum dano decorrente da pesquisa, o pesquisador se responsabiliza pela assistência 
integral, imediata e gratuita na Unidade de Pronto Atendimento Municipal. 

3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de trazer maior 
conhecimento sobre o tema, demonstrando a percepção do gestor das estratégias 
financeiras e o ciclo das commodities agrícolas. 

4. CONFIDENCIALIDADE : Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam 
conseguidas por entrevistas serão utilizadas somente para esta pesquisa. Suas respostas e 
seus dados pessoais ficarão em segredo e o seu nome não aparecerá em lugar nenhum das 
entrevistas gravadas nem quando os resultados forem apresentados.  

5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 
utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Ivo Ricardo Hey 
Endereço: Rua Rosalvo Petrechen, 1079 – Vila Nova 
Telefone para contato: (42) 8809 8858 
Horário de atendimento: das 08h às 11h e das 13h às 18h, de segunda à sexta-feira. 
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6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da pesquisa, não 
receberá nenhuma compensação financeira.  

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em participar 
deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 
duas vias, sendo que uma via ficará com você.  

 

==================================================================== 

 

 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 
Sr.(a)____________________________________________________, portador(a) da 
cédula de identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa 
do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 
explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Pitanga, _______ de ________________ de 2016. 

 

 

_______________________________________________ 
Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 
       
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Pesquisador 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNICENTRO – COMEP 
Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, Campus CEDETEG 

Endereço: Rua Simeão Camargo Varela de Sá, 03 – Vila Carli / CEP: 85040-080 – Guarapuava – PR 
Bloco de Departamentos da Área da Saúde /Telefone: (42) 3629-8177 


