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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o nível de exposição a riscos de mercado e de 

operação nas atividades agrícolas de produtores rurais da microrregião de Pitanga-PR e as 

respectivas estratégias de proteção. Este estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório, 

com abordagem quantitativa, de corte transversal. Como instrumento de coleta de dados, 

utilizou-se um questionário desenvolvido e validado, que foi aplicado a 321 produtores rurais 

da microrregião de Pitanga-PR. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e 

inferencial, por meio de correlação e comparação de médias, além de simulação das 

estratégias de comercialização. Os principais resultados indicam que a microrregião é 

composta por pequenos produtores. Há predominância de comercialização no mercado spot. 

Para os riscos operacionais os produtores adotam mitigadores para redução de sua exposição. 

Na percepção dos produtores, os principais fatores de risco da atividade estão relacionados ao 

clima, dólar e preços dos produtos. Foi possível constatar que os produtores têm elevada 

percepção dos riscos da atividade e realizam ações e atividades para redução de sua 

exposição. Conclui-se que a exposição dos produtores aos riscos da atividade é baixa e que os 

pequenos produtores são mais expostos que os demais produtores. A pesquisa contribui para a 

identificação de estratégias que podem beneficiar o desenvolvimento da atividade rural e 

amplia o conhecimento e discussão do risco aos produtores rurais e estratégias de mitigação, 

além de possibilitar maior reflexão sobre a temática, as estratégias e o seu reflexo para a 

agricultura, para a sociedade e a economia. Também fornece subsídios para o 

desenvolvimento de instrumentos de mitigação, de políticas e de projetos para o 

desenvolvimento local. 

 

Palavras-chave: Estratégia. Produtor rural. Risco de mercado. Risco operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT   

 

This research analyzed the level of exposure to market and operating risks in the agricultural 

activities of rural producers in the micro-region of Pitanga, state of Paraná, and the respective 

protection strategies. This is a descriptive and exploratory study, with a quantitative, cross-

sectional approach. For data collection, a questionnaire was developed and validated, which 

was applied to 321 rural producers of the studied micro-region. Data were analyzed through 

descriptive and inferential statistics through correlation and comparison of means, as well as 

simulation of marketing strategies. The main results indicate that the micro-region is 

composed of small producers. There is predominance of commercialization in the spot 

market. For operational risks producers adopt mitigation strategies to reduce their exposure. 

In the producers’ perception, the main risk factors of the activity are related to the climate, 

dollar and product prices. It was possible to verify that the producers have high perception of 

the risks of the activity and that they perform actions and activities to reduce their exposure. It 

can be concluded that the exposure of producers to the risks of the activity is low and that 

small producers are more exposed than other producers. The research contributes to the 

identification of strategies that can benefit the development of the rural activity and increases 

the knowledge and discussion about the risk to the rural producers and mitigation strategies. 

In addition, this study enabled a deeper reflection on the theme, the strategies and their 

reflection for agriculture, for society and economy, providing subsidies for the development 

of mitigation instruments, policies and projects for local development. 

 

Keywords: Strategy. Rural producer. Market risk. Operational risk. 

  



 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de comportamiento y de 

gestión de riesgos especulativos en las actividades agrícolas de los agricultores de la micro-

Pitanga-PR. Este estudio se caracteriza como descriptivo y exploratorio con enfoque 

cuantitativo, transversal. Como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario 

desarrollado y validado se aplicó a 321 agricultores en el micro-Pitanga-PR. Los datos fueron 

analizados utilizando estadística descriptiva e inferencial por intermedio de la correlación y 

comparación de medias, y la simulación de estrategias de marketing. Los principales 

resultados indican que la micro-región se compone de pequeños productores. Hay predominio 

de comercialización en el mercado spot. Para los productores de las coberturas del riesgo 

operacional adoptar para reducir su exposición. En la percepción de los productores de los 

principales factores de riesgo de la actividad están relacionados con los precios de tiempo, el 

dólar y las materias primas. Se encontró que los productores han percibido alto riesgo de la 

actividad y que realizan acciones y actividades para reducir su exposición. Se concluye que la 

exposición de los agricultores a los riesgos de la actividad es baja y que los pequeños 

productores están más expuestos que otros productores. La encuesta ayuda a identificar las 

estrategias que se pueden beneficiar el desarrollo de la actividad rural y amplía el 

conocimiento y la discusión de los riesgos a los agricultores y las estrategias de mitigación. 

Además, para permitir un nuevo examen de la cuestión, estrategias y su reflejo en la 

agricultura, la sociedad y la economía. Proporciona subsidios para desarrollar instrumentos de 

mitigación, políticas y proyectos de desarrollo local. 

 

Palabras clave: Estrategia. Granjero. El riesgo de mercado. Riesgo operativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O agronegócio desempenha papel estratégico no cenário econômico nacional, pela 

representatividade na balança comercial e pelo resultado do Produto Interno Bruto (PIB). 

Seu crescimento é importante para a economia e para a sociedade brasileira, pois, além de 

representar 15% da produção mundial atualmente, sua cadeia produtiva emprega 23% da 

população (FERRAZ; FELICIO, 2010). Seu impacto é identificado na economia de 

milhares de municípios de base agrícola, mas, sobretudo, na economia e sustento de grande 

parte da população em países em desenvolvimento (SINGLA; SAGAR, 2012; KISAKA-

LWAYO; OBI, 2012). Sob essa perspectiva, trata-se de uma atividade que, além de prover o 

abastecimento alimentar, funciona como instrumento de desenvolvimento socioeconômico. 

Mesmo diante da importância e do impacto nos cenários local e mundial, a atividade 

agropecuária, base do agronegócio, opera em um ambiente incerto e de elevado risco. Pois, 

além da instabilidade do mercado, sofre com mudanças nos ambientes político e econômico 

e com a imprevisibilidade, ligada a fatores climáticos, pragas e doenças (AOUN, 2015). 

Tais riscos, que podem agir de forma isolada ou conjunta, produzem desequilíbrios em 

termos de produção, demanda, custos e preços e fazem com que a renda e os resultados 

esperados oscilem dentro de um intervalo de variabilidade, cuja amplitude coincide com o 

grau de pluralidade e severidade dos eventos de risco. Estes afetam a capacidade de 

investimentos, pagamento de dívidas, renda e despesas essenciais dos produtores (KISAKA-

LWAYO; OBI, 2012), assim como os demais participantes da cadeia produtiva do 

agronegócio, que envolvem distribuidores, comerciantes, fornecedores de insumos, 

instituições financeiras e consumidores (SINGLA; SAGAR, 2012).  

Nesse sentido, o risco pode ser definido como impacto negativo sobre a lucratividade 

(SILVA, 2008), como consequência da perda ou redução de receita. O gerenciamento do 

risco é importante mecanismo de manutenção da rentabilidade e estabilidade econômico-

financeira do produtor rural. E, quando mal geridos, além de impacto direto sobre o 

produtor rural, os riscos podem retardar o desenvolvimento e dificultar a redução da 

pobreza (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012). Assim, identificar as percepções e atitudes dos 

produtores e estratégias de gestão é essencial para a compreensão do comportamento de 

risco (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012; DADZIE; ACQUAH, 2012; LUCAS; PABUAYON, 

2011) como fatores importantes na concepção de instrumentos de mitigação (CALEGARI et 

al., 2012), estratégias de gestão (ULLAH; SHIVAKOTI; ALI, 2015) e políticas de expansão 

da produção (LUCAS; PABUAYON, 2011). 
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Porém existe uma lacuna de conhecimento sobre as atitudes dos agricultores em 

relação ao risco (SAQIB et al., 2016), principalmente quanto aos riscos de mercado, que se 

relacionam diretamente às decisões do agricultor, sobre o quê e quanto cultivar e sobre sua 

forma de planejar os processos relacionados às suas atividades. Empiricamente, a maneira 

como os produtores tomam decisões em condição de risco é mais bem analisada, quando 

consideradas as percepções, atitudes ou preferências de risco (LUCAS; PABUAYON, 

2011). Na comercialização da produção, presume-se que o produtor rural assume riscos, no 

campo da especulação, ao apostar grande fatia da sua produção em preços e custos futuros. 

Nesse contexto, o estudo do comportamento e atitudes do produtor, frente aos riscos 

inerentes à sua atividade, pode contribuir para melhorar o planejamento e gerenciamento 

das atividades, além de estimular o desenvolvimento do setor agropecuário. Para tanto, este 

estudo partirá da seguinte questão de pesquisa: Quais os níveis de exposição do produtor 

rural a riscos de mercado e de operação e as respectivas estratégias de proteção 

utilizadas? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o nível de exposição a riscos de mercado e de operação nas atividades 

agrícolas de produtores rurais da microrregião de Pitanga-PR e as respectivas estratégias de 

proteção (hedge). 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

a. Identificar o perfil socioeconômico dos produtores rurais; 

b. analisar o comportamento do produtor rural, segundo a comercialização da 

produção; 

c. analisar os mitigadores de riscos, utilizados pelos produtores;  

d. analisar estratégias de comercialização da produção agrícola; 

e. construir indicadores de risco de mercado e de operação do produtor rural. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A gestão estratégia do risco possibilita o desenvolvimento da atividade mais estável e 

rentável ao produtor rural e um planejamento mais eficiente da propriedade pela estabilidade 

do fluxo de renda e redução das incertezas. O estudo do comportamento do produtor rural e 

das estratégias de mitigação utilizadas, apesar de incipiente na literatura, pode contribuir para 

a gestão de riscos que impactam na administração financeira dos agricultores. Além disso 

pode oferecer subsídios às instituições de fomento de crédito e comercialização, que podem 

disponibilizar instrumentos de proteção, e o desenvolvimento de mecanismos mais eficientes 

de proteção aos riscos da atividade pode contribuir para maior desenvolvimento produtivo e 

econômico. De forma geral, as instituições ainda não conseguiram estabelecer um portfólio de 

instrumentos de proteção a riscos que atraísse o produtor rural por, talvez, não terem 

investigado, de forma consistente, o seu perfil de risco e os fatores que o inibem ou o 

distanciam desses instrumentos. 

O estudo na microrregião de Pitanga justifica-se pela dinâmica rural e predominância 

de agricultura familiar. É composta pelos municípios de Boa Ventura de São Roque, Laranjal, 

Mato Rico, Palmital, Pitanga e Santa Maria do Oeste, localizados na região central do Estado 

do Paraná. Estudos na região podem contribuir com a economia local, bem como para o 

desenvolvimento de instrumentos ou produtos de apoio ao produtor, de políticas públicas de 

incentivo à produção e a investimentos em tecnologias, proporcionando, assim, maior 

aproveitamento dos fatores de produção, com consequente aumento da produção, redução de 

custos e incertezas, elevação das receitas do produtor e desenvolvimento regional.  

No aspecto teórico, esta pesquisa contribuirá para a compreensão do impacto do risco 

e sua mitigação para a agricultura, e como as estratégias podem beneficiar o desenvolvimento 

da atividade rural, além de ampliar o conhecimento e discussão do risco aos produtores rurais 

e estratégias de mitigação. No aspecto profissional, possibilitará reflexão sobre a temática, as 

estratégias e seu reflexo para a agricultura, para a sociedade e economia. Nesse sentido, este 

estudo insere-se na linha de pesquisa em estratégia. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

A dissertação está estruturada em cinco partes, sendo o primeiro capítulo a introdução 

que contempla a contextualização do tema, o problema, os objetivos e a justificativa da 

pesquisa. No segundo capítulos e apresenta a revisão da literatura. O terceiro contempla os 
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procedimentos metodológicos, com o tipo de pesquisa, população, técnicas de coletas e 

análise dos dados. Na sequência são apresentados os resultados e discussão dos dados. E o 

quinto capítulo aborda as considerações da pesquisa, limitações e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo são abordados assuntos da economia do agronegócio, financiamento 

agrícola, papel do produtor rural, classificação e comportamento, riscos do setor agrícola, 

instrumentos e mecanismos de proteção aos riscos. 

 

2.1 ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO 

 

As relações comerciais e industriais que envolvem a atividade agrícola, o agronegócio 

(BATALHA et al., 2002), são classificados em três estágios, que sintetizam as relações e elos 

da cadeia produtiva: “dentro da porteira”, que trata dos negócios agropecuários e envolve os 

produtores rurais e suas relações diretas; “pré-porteira”, que envolve o comércio e a indústria 

que fornece insumos à produção; e “depois da porteira”, que envolve as atividades de compra, 

transporte, beneficiamento e venda (LOURENÇO; LIMA, 2009). Paralela às atividades de 

produção rural, existe uma rede de fornecedores e serviços de apoio, a exemplo de empresas 

de consultoria, armazenamento, comercialização, programas e softwares de apoio (LEAL; 

FRANÇA, 2011a), além de empresas de transporte, assistência técnica, revendas de 

máquinas, equipamentos, insumos e peças, instituições financeiras, cooperativas e associações 

das atividades que são entrelaçados e interdependentes (LOURENÇO; LIMA, 2009). 

Dessa forma, o movimento, gerado pelo agronegócio, desencadeia diversas 

transformações socioespaciais para além do meio rural, como a alteração dos núcleos urbanos 

para dar suporte à atividade, com redes bancárias, prestadores de serviços, consultorias, 

comércio, que são também geradores indiretos de emprego e renda do agronegócio, capazes 

de modelar e reorganizar o espaço (LEAL; FRANÇA, 2011b).  

Nesse contexto, o agronegócio possui grande participação no resultado do Produto 

Interno Bruto (PIB), além da capacidade de geração de divisas e renda (FIGUEIREDO; 

SANTOS; LIMA, 2012). Desde 2007, é responsável por mais de 40% das exportações e gera 

saldo positivo na balança comercial (AOUN, 2015; BELIK, 2015), além de representar mais 

de 22% do PIB (AOUN, 2015). O agronegócio tornou-se importante para a economia do país 

e estratégico para o desenvolvimento socioeconômico, pois, além de gerar emprego e renda 

(COSTA et al., 2013; SINGLA; SAGAR, 2012), contribui com 30% da riqueza do país 

(SCOLARI, 2006). Isso posto, o desenvolvimento econômico do Brasil está fortemente 

relacionado às atividades e ao desempenho desse setor (ABBADE, 2014), e os investimentos 

destinados a ele são mais impactantes do que os de outros setores (COSTA et al., 2013).  
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O Brasil é um dos maiores exportadores do agronegócio no âmbito global 

(FIGUEIREDO; SANTOS; LIMA, 2012), com posição importante na produção de alimentos 

em culturas como milho, soja e café (REIS et al., 2016). É o segundo maior exportador de 

soja, sendo responsável por 1/3 das exportações mundiais da oleaginosa (ABBADE, 2014). 

Belik (2015) observa que o dinamismo e o desenvolvimento da agricultura estão associados 

ao crescimento externo e às políticas econômicas e sociais. O destaque na produção das 

commodities e o desenvolvimento da agricultura no Brasil podem ser associados a três 

políticas públicas: (1) crédito financeiro, subsidiado pelo governo; (2) investimentos em 

pesquisa e tecnologias, liderados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA); (3) Programas de desenvolvimento rural (CONTINI; MARTHA, 2010).  

Contudo a demanda global por alimentos está mudando constantemente, as condições 

econômicas são influenciadas pelos fatores climáticos, políticas públicas e desenvolvimento 

internacional (BARNARD, 2012; LABYS, 2006), e, dessa forma, a gestão agrícola deve estar 

atenta aos fatores econômicos, administrativos e aos riscos da atividade, pela estreita relação 

com a demanda internacional e as restrições por fatores biológicos e climáticos (POPE, 2003), 

uma vez que os riscos não afetam apenas os produtores, mas toda  a cadeia produtiva 

(SINGLA; SAGAR, 2012). 

 

2.1.1 Fontes de financiamento da atividade rural 

 

O crédito rural é um importante instrumento de fomento às atividades agropecuárias. 

Como elemento central da política agrícola, proporciona ganhos na produtividade, ao permitir 

investimentos e compras de insumos, contribuindo com o aumento da produção e da renda 

(BELIK, 2015). Nos contextos econômico e social, o crédito rural permite a mobilização da 

riqueza, aumenta o número de negócios, a produção de bens, a melhoria da qualidade de vida, 

o aprimoramento técnico, o desenvolvimento social e cultural, além de avanços na produção e 

aumento da rentabilidade (ANTÃO; CAMPANHOLO, 2011). 

O financiamento agrícola foi disponibilizado primeiramente pelo Banco do Brasil, na 

década de 1930, e sofreu muitas transformações em função das orientações das políticas 

agrícolas (BELIK, 2015). Em 1965, a carteira foi unificada no Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR), instituído pela lei nº 4.829, com vistas a estimular a produção, os 

investimentos e a comercialização (BRASIL, 1965), e sua regulamentação está descrita no 

Manual do Crédito Rural (MCR). Essas medidas fortaleceram a situação financeira dos 



25 

produtores rurais, além de propiciar o alcance de modernas tecnologias disponíveis para o 

setor (GIMENES; GIMENES; GOZER, 2008).   

Os objetivos do crédito rural são estimular o incremento dos investimentos rurais, 

favorecer o custeio e a comercialização de produtos agropecuários, o fortalecimento 

econômico dos produtores rurais, além de incentivar a prática produtiva racional, com 

melhoria na qualidade de vida, e a defesa do solo (BRASIL, 1965). Essa política agrícola 

produziu rápido crescimento do crédito rural no total dos recursos destinados a investimentos 

na economia (GIMENES; GIMENES; GOZER, 2008).  

Apesar da redução do volume de recursos destinados ao financiamento das atividades 

rurais após os anos 1980, a produção de grãos teve desempenho altamente satisfatório, o qual 

se atribui ao aumento de produtividade em detrimento das eficientes técnicas de produção, 

melhor capacidade técnica e pesquisas (SPOLADOR, 2001). Mais recentemente, a crise de 

2008 também teve forte reflexo sobre o agronegócio brasileiro, com aumento do 

endividamento dos produtores, queda das exportações, elevação do preço dos insumos, 

redução na concessão de crédito, o que desestimulou os cultivos e a oferta de produtos 

(CRUZ; ALVARENGA, 2015). 

O crédito e o financiamento da produção acionam e impactam a cadeia do agronegócio 

e são capazes de gerar um ciclo de desenvolvimento positivo (COSTA et al., 2013), que 

impulsiona a economia, pois favorece a oferta de alimentos, movimenta e gera tributos para o 

Estado e eleva investimentos para a geração de empregos (SILVA; CARDOSO, 2014), que 

culminam no fortalecimento da atividade agrícola, no aumento da renda e no desenvolvimento 

da atividade rural e do setor (SPOLADOR; LIMA, 2009).  

O crédito é determinante para o desenvolvimento da agricultura, tanto empresarial 

quanto familiar, sobretudo pela fragilidade e necessidade de amparo ao pequeno produtor. 

Com o objetivo de desenvolver políticas de incentivo à produção alimentar e ao 

fortalecimento econômico dos pequenos produtores rurais, foi criado, em 1995, o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que destina recursos para 

diferentes modalidades, como o custeio das lavouras e o financiamento de máquinas, veículos 

e equipamentos (BIANCHINI, 2015). As políticas públicas para a agricultura familiar devem 

observar, além do fomento à produção e à renda, a redução das desigualdades de oportunidade 

e o equilíbrio regional (BELIK, 2015), além de se constituir em um dos fatores decisivos na 

melhora da performance do agronegócio brasileiro e, em particular, pelo aumento do crédito 

destinado aos pequenos e médios produtores (PINTOR; SILVA; PIACENTI, 2015). 
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Outro ponto importante a ser destacado são juros subsidiados do crédito rural, que 

estimulou a modernização do campo. Em termos operacionais, os agricultores utilizam três 

modalidades de crédito: (1) custeio, que normalmente tem vencimento no curto prazo, (2) o 

investimento, para aquisição de máquinas e equipamento e investimentos em melhorias na 

propriedade, pautado em médio e longo prazos, e (3) comercialização, em que são fornecidas 

opção de operações e liberação de recursos que permitam ao produtor realizar a 

comercialização da produção fora do período de colheita, a fim de obter maior rentabilidade 

de sua produção.  

O montante do crédito e as condicionantes para o ano agrícola são definidos 

anualmente pelo governo por meio do Plano Safra, com recursos destinados que provêm de 

fonte de recursos controlados e não controlados. Os recursos controlados advêm dos depósitos 

à vista, das operações oficiais de crédito, sob supervisão do Ministério da Fazenda, de 

qualquer fonte destinada ao crédito rural, poupança rural com equalização de encargos, 

fundos constitucionais de financiamento regional e do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira 

(Funcafé) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016), e sua utilização é condicionada a um 

teto e taxa de juros, definidos pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) a cada ano safra. Já 

os recursos não controlados são as demais fontes de recursos, em que as taxas e tetos são 

definidos pelas instituições financeiras. 

Além das fontes formais como principais referências de financiamento, as fontes 

informais também contribuem para o fomento do agronegócio. Dentre estas se destacam as 

cooperativas, cerealistas, fornecedores de insumos e serviços, que se utilizam de um 

importante instrumento nessa linha de financiamento, o denominado venda da “soja verde” ou 

também “venda antecipada”, que consiste na venda da produção futura, cujo recebimento 

pode ocorrer no ato da formalização do contrato, ou em data futura, simultaneamente com a 

entrega do produto (MORAES, 2009). Prerrogativa semelhante é utilizada também para hedge 

a riscos de preço da atividade, pois, ao firmar o contrato de venda antecipadamente, o preço é 

fixado, e, dessa forma, o produtor fica protegido em caso de queda. Porém, assim como o 

preço pode cair, seu efeito pode ser oposto e, no momento da entrega/venda do produto, o 

preço pode ser superior ao contratado.  

Outra fonte informal é a denominada de “troca-troca”, em que ocorre a troca direta de 

insumos e serviços necessários à formação da lavoura por produtos agrícolas no valor das 

transações (MORAIS, 2009), ou seja, o produtor recebe os recursos para a realização da 

produção e em troca de produtos, na colheita, como meio de pagamento. 
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Pintor, Silva e Piacentini (2015, p. 5) ressaltam que “o crédito rural foi e continua 

sendo indispensável para o financiamento da agricultura e para o crescimento econômico dos 

estados e do País”, pois, apesar do crescimento da produção e de outras formas de 

financiamento privado, ainda existe grande dependência do crédito público para 

financiamento do agronegócio, pelo fato de as taxas de juros, praticadas, representarem um 

recurso barato e abundante (BELIK, 2015). 

 

2.1.2 Produtor rural, classificação e comportamento 

 

Os produtores rurais são os propulsores do agronegócio e os responsáveis pelo 

abastecimento alimentar do país. Podem ser indivíduos, famílias ou empresas que cultivam e 

vendem produtos agrícolas, que podem ter origem animal ou vegetal, incluindo produtos não 

alimentares (BARKLEY; BARKLEY, 2013). São classificados em pequeno, médio e grande 

produtor. Essa classificação pode ser realizada, considerando-se a quantidade de área de 

exploração, baseado nos critérios estabelecidos pela lei 8.629, de 1993, que trata da 

regulamentação da reforma agrária e que define pequeno produtor rural como aquele que 

explora área de até quatro módulos fiscais; médio produtor, com área superior a quatro e até 

15 módulos; e grande produtor, com área superior a 15 módulos (BRASIL, 1993). 

O módulo fiscal é uma unidade de medida, expressa em hectares, utilizada como 

parâmetro para a classificação dos imóveis rurais. É definido pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com base nas diretrizes da lei 6.746, de 1979, que é 

estabelecido para os municípios, considerando-se o tipo de exploração predominante, renda 

obtida das atividades rurais e conceito de propriedade familiar (BRASIL, 1979; INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2013). 

Já a classificação, utilizada para a concessão de crédito, o Banco Central do Brasil 

(BACEN), por meio das resoluções nº 4.276, de 2013, e n° 4.500, de 2016, define a 

classificação do produtor, tendo por base sua Receita Bruta Anual (RBA), proveniente das 

atividades rurais, auferida ou estimada (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016):  

• pequeno produtor com RBA até 360 mil, detentor da Declaração de Aptidão ao 

Pronaf (DAP); 

• médio produtor com RBA acima de 360 a 1.760 mil, enquadrado no Programa 

Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp);  

• grandes produtores apresentam RBA acima de 1.760 mil. 
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Essa classificação permite o enquadramento em programas governamentais e a 

condições diferenciadas em operações financeiras, voltadas à atividade desenvolvida, 

determinando as taxas de juros e as linhas de investimento que o produtor poderá utilizar. Na 

contratação de operações financeiras alguns mitigadores de risco são obrigatórios, como 

forma de prevenir a inadimplência do produtor junto às instituições financeiras, porém outras 

estratégias de gestão de risco podem ser adotadas para que a renda e a lucratividade do 

produtor sejam mantidas. Pois os riscos da atividade acabam por determinar as escolhas dos 

produtores, como a adoção de tecnologias e a intensidade da produção, ou seja, os riscos 

interferem no processo de gestão da atividade (GREGG; ROLFE, 2016; BARHAM et al., 

2015). 

A compreensão das percepções dos agricultores e a atitude de risco são fatores 

essenciais na concepção de ferramentas e estratégias de gestão a fim de amenizar as perdas 

por várias fontes de riscos na atividade agrícola (ULLAH; SHIVAKOTI; ALI, 2015). Dessa 

forma, as estratégias de gestão e mitigação do risco estão relacionadas às percepções desses 

agropecuaristas. Conforme aborda Ozaki (2008, p. 98), “as estratégias de gestão de risco são 

subjetivas e podem variar entre produtores de uma determinada região”, pois variabilidade do 

comportamento humano influencia a percepção de risco dos produtores (FINGER; WAQUIL, 

2013). Essa variabilidade pode relacionar-se com as informações recebidas dos preceitos e 

códigos observados que refletem em suas atitudes e decisões. As pessoas decidem de forma 

diferente e produzem variações nas estruturas e nas estratégias do empreendimento 

(WILSON; THOMPSON, 2003). Dessa forma, estudar a gestão do risco é essencial para o 

entendimento do comportamento do produtor e a gestão da atividade (POPE, 2003). 

Nesse aspecto, o comportamento do produtor pode ser estudado pelo viés das finanças 

comportamentais, que determina que a tomada de decisão não é totalmente racional, pois os 

vieses cognitivos interferem no processo decisório (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Ainda, 

Kahneman e Tversky (1974) defendem que a tomada de decisão pauta-se em três pontos: (1) 

aspectos cognitivos da decisão; (2) formação de opinião ou avaliação; (3) capacidade de 

julgamento. Sob essa corrente teórica, Santos e Barros (2011) concluíram que fatores ligados 

à idade, renda, gênero, escolaridade e emoção influenciam o comportamento das pessoas.  

O comportamento do produtor é influenciado pelas características individuais e da 

propriedade (VAN RAAIJ, 1981). Fatores ligados à experiência e à escolaridade afetam as 

decisões e a percepção de risco (IQBAL et al., 2016; ULLAH et al., 2015; HARRISON; 

LAU; RUTSTROM, 2007), da mesma maneira que as atitudes, frente aos riscos, diferem 

entre os produtores (HARRISON; RUTSTRÖM, 2007; LUCAS; PABUAYON, 2011) em 
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função da renda, idade (IQBAL et al., 2016; DADZIE; ACQUAH, 2012; KISAKA-LWAYO; 

OBI, 2012; TANAKA; CAMERER; NGUYEN, 2010; ULLAH; SHIVAKOTI; ALI, 2015), 

tamanho da área explorada (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012; LUCAS; PABUAYON, 2011), 

tipo de posse da área (LUCAS; PABUAYON, 2011; ULLAH et al., 2015).  

Os produtores rurais também podem ser classificados, quanto a sua tolerância ao risco, 

em três grupos: os propensos ao risco, o neutro ou indiferente e os avessos ao risco, em que o 

produtor, propenso ao risco, está disposto à incerteza na busca por maiores lucros; os neutros 

são indiferentes aos resultados, mas têm a mesma renda esperada; e o avesso ao risco prefere 

um rendimento determinado, por vez menor, porém com menor incerteza (SAQIB et al., 

2016). Para Harrison, Lau e Rutstrom (2007), a neutralidade do risco é uma suposição 

inadequada a ser aplicada e que as atitudes frente aos riscos são reflexos de preferências 

subjetivas, as quais variam significativamente em relação à idade e à escolaridade e que não 

existe variação significativa em relação ao gênero do produtor. 

Mendes e Padilha (2008) ressaltam que o produtor é avesso ao risco, uns mais e outros 

menos, e cada unidade adicional de risco requer maior renda, dessa forma, a maximização do 

lucro é afetada pela aversão ao risco. Finger e Waquil (2013) identificaram que produtores de 

arroz consideram os riscos socioeconômicos os mais relevantes para a atividade, sendo o risco 

de mercado o de maior destaque, convergindo com a afirmação de Braun e Talamina (2010,  

p. 5) de que “a decisão de comercialização pode ser afetada por fatores como a necessidade do 

capital, a liquidez, disponibilidade de crédito e a aversão ao risco”. Leão et al. (2013) 

destacam que os produtores propensos ao risco da variação de preço são considerados 

especuladores. O comportamento especulativo do produtor rural é decorrente da propensão de 

assumir riscos em ambientes incertos, com o intuito de obter maiores ganhos. 

Alguns agricultores estão dispostos a receber maiores benefícios, mesmo que o risco 

de obtê-los seja elevado (LUCAS; PABUAYON, 2011). Todo produtor assume riscos e sua 

tolerância ao fator deve ser analisada, nesse sentido, pode-se atribuir um nível de tolerância ao 

risco dos produtores, considerando-se um escore de exposição. 

Na tentativa de identificação da percepção e comportamento dos produtores, alguns 

estudos vêm sendo desenvolvidos e consolidam informações relevantes, como a demonstração 

de que características sociodemográficas não se relacionam com a heterogeneidade da tomada 

de decisão (GREGG; ROLFE, 2016). Em pesquisa desenvolvida por Dadzie e Acquah (2012), 

com produtores Agona Duakwa no Distrito Leste da região central de Gana, foi identificado 

que atitude de aversão ao risco do agricultor foi significativamente influenciada pelo acesso 

ao crédito, renda, idade, escolaridade e número de membros da família. 
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No Brasil, Mendes e Padilha (2008) analisaram 20 maneiras diferentes de 

comercialização da soja no mercado físico para o Estado do Paraná, tendo identificado que, 

para os produtores mais propensos ao risco, a estratégia que proporciona maior renda bruta 

esperada é a armazenagem da produção no período da colheita e com vendas fracionadas 

mensalmente, em que 90,2% das vendas se concentrariam nos últimos quatro meses do ano. 

Já para os produtores com elevada aversão ao risco, a venda segue proporções diferentes e, 

para os últimos quatro meses, agrupariam 64,7% da comercialização. Portanto, o nível de 

aversão ao risco afeta as estratégias de comercialização, em que os produtores avessos ao 

risco tendem a selecionar estratégias que reduzam seus riscos, o que lhes proporciona menor 

margem bruta esperada, já os propensos ao risco, que objetivam maximizar suas margens, 

selecionarão estratégias de vendas com alto risco associado. 

Troost e Berger (2015) salientam que, além da compreensão de como o sistema reage 

aos eventos adversos à atividade, é importante uma análise profunda dos processos e relações 

que desencadeiam as decisões dos atores, mesmo que não possam ser generalizados de uma 

região para outra. 

  

2.2 RISCOS NO SETOR AGRÍCOLA 

 

Embora não se tenha uma única definição para risco (HAGIGI; SIVAKUMAR, 2009), 

dois elementos são comuns à maioria: indeterminação e perda (VAUGHAN; VAUGHAN, 

2008). Kimura (1998) define risco como possibilidade de perda em virtude de ocorrências 

desfavoráveis. Para Hardwood et al. (1999), é a incerteza que compromete o bem-estar das 

pessoas e está relacionada a adversidades ou perdas. Para Vaughan e Vaughan (2008), é uma 

condição na qual existe a possibilidade de um desvio negativo de um resultado. Dessa forma, 

o risco é a indeterminação de um resultado o qual pode gerar perdas ou redução de ganho. Os 

riscos podem ser controláveis, quando são tecnologicamente administráveis, e incontroláveis, 

dentre os quais, o clima é o mais significativo (SHARMA; VASHISHTHA, 2007).  

Além dos riscos que envolvem toda atividade econômica, o agronegócio possui maior 

imprevisibilidade, pois é suscetível a fatores climáticos adversos, pragas e doenças (AOUN, 

2015), volatilidade de preços de insumos e produção, restrição no comércio internacional 

(BROLL; WELZEL; WONG, 2013), oscilações de produção e consumo e políticas públicas 

que elevam significativamente o risco da atividade, portanto, é elevada sua dependência de 

condições da natureza e de mercado (SINGLA; SAGAR, 2012). Sendo o risco um elemento 

inevitável (DISMUKES; HARWOOD, 2000), a combinação dos resultados dos riscos pode 
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reduzir a renda do produtor (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012), além de afetar a oferta e a 

demanda. 

A oferta pode ser afetada pelas (1) mudanças nas tecnologias; (2) mudança no preço 

dos insumos; (3) condições climáticas; (4) preço dos produtos; (5) subsídios e impostos; (6) 

número de fornecedores (BARNARD, 2012). Já a demanda pode ser alterada pela (1) renda, 

(2) gostos e preferências, (3) expectativa de preço, (4) número de compradores ou mercados e 

(5) preço de produtos substitutos (BARNARD, 2012). As mudanças na economia global e na 

indústria agrícola estão ocorrendo em ritmo mais rápido que em outros momentos da história, 

com grandes implicações para a economia, pois as rápidas mudanças e as baixas margens de 

lucro da maioria das commodities forçam os produtores a adotar métodos de produção e 

gestão mais eficientes (BARKLEY; BARKLEY, 2013). 

Nas próximas décadas, em função das alterações climáticas e a demanda global, essa 

volatilidade de preços tende a aumentar (FINGER; SCHMID, 2008) e demandará o uso de 

múltiplas estratégias de gerenciamento (CASTRO; GARCIA, 2014; DISMUKES; 

HARWOOD, 2000), com reflexos nas receitas e lucratividade do agronegócio (SOUZA et al., 

2013). Essa previsão torna a atividade cada vez mais vulnerável aos riscos, que, mesmo 

variando ao longo dos anos, impacta no rendimento dos agricultores, na capacidade de 

pagamento de seus empréstimos e na cobertura de outras despesas essenciais (SINGLA; 

SAGAR, 2012). 

A classificação dos riscos no agronegócio encontra diferentes entendimentos na 

literatura.  Kimura (1998) classifica-os em risco de produção, operacional, financeiro e de 

mercado. Hardaker, Huirne e Anderson (1997) os definem em risco de negócio e financeiro, 

enquanto Nelson (1997) agrupa-os em riscos de produção, mercado, financeiro, 

obsolescência, perda por acidentes, legal e humano. Para este estudo, o conjunto de fatores de 

risco associados ao agronegócio serão equacionados em dois conjuntos: a) de operação e; b) 

de mercado. Sob a ótica operacional, a exposição ao risco inclui eventos associados ao 

processo, como eventos climáticos adversos, doenças, pragas ou inadequação na aplicação de 

tecnologias. Os riscos de mercado contemplam o efeito conjunto dos fatores que recai sobre o 

preço do produto, já que o maior ou menor grau de incidência desses eventos afeta o 

equilíbrio de oferta e demanda.  

Tanto o risco operacional como o de mercado podem ser minimizados por estratégias 

já consolidadas e que auxiliam na redução da exposição do produtor, podendo ser 

classificadas em modernas e tradicionais (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012). Como ferramentas 

ou estratégias modernas incluem-se os seguros e contratos; como tradicionais estão a 
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diversificação, poupança preventiva (estoques) e participação em redes sociais (associações e 

ou cooperativas) (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012). 

Dentre as estratégias, o mercado disponibiliza instrumentos para a mitigação dos 

riscos, e sua utilização, apesar de incipiente, representa benefícios, pois a redução do risco 

pode resultar em aumento de produção, renda e emprego e, consequentemente, reflete nos 

benefícios para a sociedade e a economia (CALEGARI et al., 2012) e nas várias opções na 

gestão dos riscos agrícolas que podem ser utilizadas de forma estratégica e simultânea 

(ULLAH et al., 2015). 

 

2.2.1 Riscos de operação 

 

Neste grupo de riscos são considerados aqueles ligados aos fatores de produção, como 

ações adversas de clima, pragas e doenças (PEREIRA et al., 2015; POPE, 2003), tecnologias 

aplicadas, como a introdução de materiais genéticos e técnicas de produção em fase de 

adaptação ou obsolescência (HARWOOD et al., 1999), além de erros operacionais (plantio, 

adubação, zoneamento e pulverizações), que podem afetar a produtividade com potencial de 

perdas significativas ao produtor e redução de suas receitas em função da diminuição da 

produção e ou também da elevação de seu custo.   

Dentre os riscos de operação, existem aqueles que podem ser minimizados ou extintos 

com algumas ações do produtor, porém em alguns eventos o agricultor não exerce nenhum 

controle, a exemplo os fatores ligados ao clima, pois períodos de estiagem ou o excesso de 

chuvas são fatores para os quais o produtor não tem capacidade de intervenção e causam 

danos irreversíveis à produção (FINGER, 2012). O clima é uma fonte dominante de risco de 

produção na agricultura, e os riscos naturais extremos, como inundações, secas, ciclones, 

tempestades e eventos sazonais (El Niño e a La Niña), tornam-se a principal fonte de incerteza 

na produção agrícola (MUSSHOFF; ODENING; XU, 2011; FINGER, 2012; ULLAH et al., 

2015). 

Para amenizar as adversidades climáticas sobre a produção, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) atualiza anualmente o Zoneamento Agrícola 

de Risco Climático (ZARC), que é um instrumento de auxílio à gestão de riscos climáticos 

(BRASIL, 2017). Esta ferramenta disponibiliza dados do tipo de solo, clima, cultivares, 

períodos de semeadura que são apresentados por localidade ou município. Esses dados são 

baseados em estudo técnico-científico com vistas a auxiliar o produtor nas definições e 

planejamento da safra, relacionadas ao clima (BRASIL, 2017). Além disso o ZARC serve, 
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também, de referência para as instituições que operam com o crédito rural e para orientação 

de seguros. 

Os demais fatores ligados à produção são passíveis de maior controle pelo produtor. O 

controle de pragas e doenças é determinado pelo manejo adequado, pois estas podem ser 

contidas com uso de fungicidas e inseticidas, assim como o uso de tecnologia tende a ter 

maior efetividade na produção, além de cuidados com possíveis erros operacionais que estão 

ligados à manutenção e controle de processos por parte do produtor. 

A redução da produtividade e produção desencadeia uma série de problemas que 

afetam toda a cadeia produtiva, o governo e a sociedade (OZAKI, 2013) e, por consequência, 

pode causar o endividamento do produtor e desequilibrar o abastecimento alimentar. Como a 

produção é a principal fonte de receita para as operações agrícolas, é importante que os 

agricultores reconheçam e gerenciem os riscos que impactam sobre ela (ULLAH et al., 2015). 

 

2.2.2 Riscos de mercado 

 

O sucesso da agropecuária é avaliado pelos resultados econômicos obtidos e não 

depende unicamente da aplicação de fatores de produção (tecnologias, capital e trabalho) de 

forma eficiente e racional, mas também de condições climáticas e infraestrutura adequada que 

permitam adotar estratégias eficientes de comercialização (RAMOS, 2009). Os riscos de 

mercado, relativos à variação de preço, oferta e demanda, assumem importância e 

características marcantes (MOREIRA; SOUZA; DUCLÓS, 2014). Nas últimas décadas, os 

mercados, a cadeia produtiva e os sistemas de produção sofreram muitas mudanças 

(PEREIRA et al., 2015) com alterações das fontes e formas de riscos do setor.  

O resultado dos produtores depende tanto da eficiência produtiva quanto da 

comercialização da produção. A comercialização é uma das mais importantes etapas do 

processo, e a adoção de estratégias permite minimizar as perdas (BRAUN; TALAMINI, 

2010). O risco de preço ocorre em função da volatilidade, causada pelo ciclo produtivo e pela 

elasticidade da demanda (AOUN, 2015). E em função dos períodos de colheita (oferta), a 

tendência é a redução do preço de comercialização, com possibilidade de elevação nos 

últimos meses do ano, quando a oferta é menor. Nessas perspectivas, cabe ao produtor 

gerenciar o risco de preço para obter maiores retornos para a sua atividade.  

O preço das commodities é uma das principais fontes de incerteza ao produtor, pois 

apresenta um comportamento cíclico, de forma que sua queda excessiva pode inviabilizar a 

produção e desestimular o cultivo, mesmo em condições de eficiência operacional e 
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produtividade competitiva (FREITAS; SAFADI, 2015). As principais fontes de variabilidade 

dos preços estão ligadas à demanda, renda e política (CHRISTIAENSEN, 2009; FRANKEL, 

2014; GILBERT, 2010), fatores climáticos (GILBERT; MORGAN, 2010; TROSTLE, 2008), 

aumento da demanda por combustíveis (HEADEY; FAN, 2008; LIU; XU; ODENING, 2011; 

ROBERTS; SCHLENKER, 2009), além de fator especulação (FRANKEL, 2014; IRWIN; 

SANDERS; MERRIN, 2009), que pode ser realizada tanto pela estocagem dos produtos 

quanto pela compra e venda de futuros com contratos de derivativos (GILBERT; MORGAN, 

2010). Além da variação cambial que influencia o preço dos insumos e do produto (HOFER 

et al., 2006) e que pode, por consequência, afetar a produção, pois impacta os preços, tanto 

favorável como desfavoravelmente, ainda que se usufrua de um cenário de equilíbrio em 

termos operacionais e de oferta e demanda. 

O cultivo das commodities é muitas vezes influenciado pelos preços de 

comercialização do produto (LIVINGSTON; ROBERTS; ZHANG, 2014; BARKLEY; 

BARKLEY, 2013), que são determinados pela oferta e demanda (ROACHE, 2010). A 

crescente demanda global (FRANKEL, 2014) o clima e as pragas causam incertezas na 

produção, que podem contribuir para a sazonalidade do preço (PETERSON; TOMEK, 2005). 

Além disso a variação de preços das commodities é diretamente relacionada ao câmbio 

(CHEN et al., 2014) e outros fatores que também os impulsionam. Também relaciona-se ao 

crescimento da demanda dos países em desenvolvimento, à política monetária dos Estados 

Unidos e às plantações voltadas para a produção de biocombustível (TROSTLE, 2008).  

O preço do produto pode ser fator de compensação para a redução da produção ou pela 

elevação dos custos. Nos últimos anos houve elevação nos preços das commodities, porém 

seus custos também se elevaram e dessa forma não alteraram significativamente a 

rentabilidade dos produtores (BELIK, 2015).  

 

2.2.3 Instrumentos e mecanismos de proteção a riscos 

 

A ocorrência de perdas, seja pela redução da produção ou pelo preço de 

comercialização, reflete na capacidade de produção dos agricultores, ou seja, a redução de 

receitas ou mesmo os prejuízos percebidos desestimulam a produção e geram problemas de 

abastecimento e oferta. Assim, as incertezas e os riscos do setor agropecuário demandam, por 

parte do produtor, a incorporação de fatores ou instrumentos de gerenciamento de suas 

atividades e da sua propriedade, e, de forma paralela, por parte do Estado, o desenvolvimento 
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de políticas públicas para apoio e desenvolvimento do setor, além da disponibilização de 

infraestrutura adequada (PEREIRA et al., 2015). 

O produtor adota práticas de proteção aos riscos da atividade, mesmo que não de 

maneira racional, pois algumas práticas fazem parte de sua rotina, como a semeadura 

escalonada e a escolha da variedade da cultivar (FINGER, 2012) além da rotação de culturas e 

diversificação de produtos. Entretanto alguns riscos demandam, além das práticas de 

produção, o uso de instrumentos complementares para mitigá-los. A própria diversidade de 

riscos impulsionou o desenvolvimento de instrumentos e estratégias de gestão dos riscos, que, 

de maneira individual ou combinada, promovem maior segurança e rentabilidade aos 

produtores (VELANDIA et al., 2009).  

 

2.2.3.1 Instrumentos para riscos operacionais 

 

Em 1973, foi criado o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), 

com o objetivo de garantir a capacidade do sistema financeiro em caso de inadimplência, 

decorrente de prejuízos à atividade, e a continuidade do fornecimento do crédito 

(BRISOLARA, 2013; OZAKI, 2008). Ele exonera o produtor do pagamento das dívidas 

contratadas junto às instituições financeiras na proporção dos prejuízos ou perdas incorridas, 

porém não garante a renda. Por suas características, ele é considerado um seguro 

(BRISOLARA, 2013), porém não se enquadra na modalidade e dessa forma não é controlado 

ou fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP (OZAKI, 2008). 

O seguro rural é um mecanismo mitigador de renda do produtor, considerado em todo 

o mundo como de vital importância para o desenvolvimento do agronegócio, porém, no 

Brasil, sua utilização é ainda incipiente (RAMOS, 2009). Segundo Belik (2015), as 

companhias seguradoras do Brasil têm pouco interesse em trabalhar com novos instrumentos 

para dar mais proteção aos produtores, tendo-se em vista o alto risco da atividade. 

O BACEN estabelece as modalidades de seguro agrícola em seguro agrícola (eventos 

sobre a produção desde seu início até a colheita); seguro pecuário (morte do animal); seguro 

aquícola, florestas, penhor rural (seguro sobre o bem garantia de operação); seguro de 

benfeitorias e produtos agropecuários (bens vinculados à produção agrícola e não oferecidos 

em garantia); seguro de vida (limitada ao período do financiamento); e seguro de Cédula do 

Produtor Rural (CPR) (indeniza pela falta de cumprimento das obrigações pactuadas na CPR) 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016). Porém o seguro apresenta baixa utilização em 
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países em desenvolvimento, por problemas em sua concepção, baixa utilização pelos 

produtores e coberturas de sinistros (SINGLA; SAGAR, 2012). 

Segundo Ramos (2009), os principais problemas relacionados aos seguros rurais, que 

inibem ou desestimulam sua contratação, são (1) cultura do produtor, que não considera que o 

seguro é mais um insumo que compõe seu custo de produção; (2) o valor do prêmio é 

considerado elevado; (3) não são ofertados em todas as regiões do país; (4) ausência de séries 

históricas de sinistros, fator importante para a precificação; (5) as informações de 

produtividade não acompanham a realidade dos produtores; (6) o fundo de estabilidade do 

seguro rural é inadequado; (7) falta de profissionais qualificados para avaliação dos sinistros. 

O elevado custo dos prêmios de seguro inviabiliza seu acesso, o que obriga o governo 

brasileiro a subsidiar seu custo (BELIK, 2015). Como forma de estímulo, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) absorve entre 30 e 70% do custo, variando 

em função da cultura, modalidade de seguro, região, categoria de produtores e condições 

contratuais (BRISOLARA, 2013). Porém o subsídio está condicionado a um limite de 

orçamento, definido pelo governo, e, dessa forma, o produtor pode não usufruir do benefício, 

absorvendo o prêmio total. 

Em 2011, no Brasil, teve início a oferta de duas modalidades de seguro de receita, 

baseadas em metodologias utilizadas nos Estados Unidos, com o objetivo de proteção à renda 

dos produtores, porém seu prêmio não é subsidiado (BRISOLARA, 2013) e sua cobertura é 

parcial. 

 

2.2.3.2 Instrumentos para risco de preço 

 

Os fatores de risco operacionais, mesmo que mitigados, têm consequência sobre a 

produtividade e a produção das commodities, com reflexo no preço de comercialização dos 

produtos. Para mitigar os riscos relacionados ao preço dos produtos, os produtores podem 

recorrer ao mercado de derivativos, para fixar o preço e garantir uma margem de 

lucratividade, uma vez que os derivativos podem ser usados tanto para alavancagem 

(especulação) quanto para hedge (redução do risco). No mercado de derivativos podem ser 

identificadas três categorias de negociadores, ou traders: os hedgers, os especuladores e os 

arbitradores (HULL, 2002).  

A exposição dos produtores às incertezas dos preços pode ser reduzida com o hedge 

(BROLL; WELZEL; WONG, 2013; HULL, 2002), que transfere seu risco para os 

especuladores que operam na expectativa de lucro (GILBERT; MORGAN, 2010; BROLL; 



37 

WELZEL; WONG, 2013). E os arbitradores tiram proveito das discrepâncias de preços em 

mercados diferentes, a fim de obter lucro e sem correr muito risco (HULL, 2002). 

O hedge é mais usual nos Estados Unidos do que no Brasil, o que pode contribuir para 

se explicar a ocorrência de volatilidade dos preços das commodities, além das características 

relacionadas às particularidades de produção, produto e oferta (SOUZA et al., 2013). O 

hedger opera no mercado na busca de reduzir seus riscos, ou seja, reduzir sua exposição a 

movimentos adversos dos preços, enquanto o especulador aposta na elevação ou queda do 

preço na busca de maior lucro, porém, como forma de impedir a influência excessiva dos 

especuladores, a bolsa de valores determina limites de posição ou contratos (HULL, 2002). 

Os derivativos mais comuns são realizados com contratos de opções, a termo e futuro. 

No contrato de opções, os contratantes exercem o direto de compra ou venda com preço e data 

preestabelecidos sem representar um compromisso obrigatório, diferentemente dos contratos 

futuros, que obrigam a execução do instrumento (HARZER JR et al., 2012). O contrato a 

termo é realizado no balcão e não segue um padrão, neste tipo de instrumento o preço e a data 

de sua execução são prefixados e sua liquidação é física e possui menor liquidez, já o contrato 

futuro é a negociação na bolsa de valores e possui ajuste de preço diário, possui maior 

liquidez, e ambos são compromissos de compra ou de venda de determinado ativo (HULL, 

2002). A utilização de contratos futuros é um instrumento eficaz na redução de risco na 

comercialização de commodities agrícolas, se usados de forma adequada (LEÃO et al., 2013; 

LIMA et al., 2013). Segundo Braun e Talamini (2010), esse tipo de instrumento permite o 

gerenciamento do risco de preço, e sua realização deve ocorrer na entressafra, quando os 

valores para negociação são influenciados pelas altas expectativas dos especuladores e demais 

agentes do mercado. Em se tratando de mercado futuro, o ganho pode ser grande, assim como 

a perda, diferentemente do mercado de opções em que a perda é limitada ao valor pago pela 

opção (HULL, 2002). 

A pesquisa desenvolvida por Leão et al. (2013) constatou que os contratos futuros, 

fechados na bolsa de valores, são pouco utilizados no Brasil, justificado pelo pouco 

conhecimento por parte dos agricultores, pela volatilidade das atividades da bolsa e pela 

necessidade de informações atualizadas. A atividade agrícola demanda grande dedicação por 

parte dos produtores, que muitas vezes não têm tempo para acompanhar a atividades da bolsa. 

Dessa forma, a comercialização acaba ocorrendo diretamente nas cerealistas e cooperativas, a 

que o produtor tem acesso direto, e a negociação pode ser realizada diretamente com esses 

agentes, tanto na venda à vista dos produtos quanto na venda futura. A venda futura, nesse 

âmbito, é realizada com preço e prazo de entrega pré-determinados, em que não se tem o 
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ajuste diário ou marcação do mercado, e possui caráter irreversível e de liquidação física. Ou 

seja, uma vez assinado o contrato de venda antecipada da produção, o produto deve ser 

entregue na data e com o preço acordado na data do fechamento do contrato. 

O preço das commodities é determinado pela lei da oferta e da procura, em que fatores 

ligados à produção, expectativa de safra, estoques de produtos e movimentos especuladores 

na Bolsa influenciam o preço de comercialização. Nos contratos futuros, à medida que se 

aproxima o período de entrega, o preço futuro converge com o spot, e, no vencimento do 

prazo, os preços se igualam ou são muito próximos (HULL, 2002). A variação do preço spot e 

futuro, até seu vencimento, é definida como risco ou variação de base, e alguns fatores podem 

contribuir para essa volatilidade do preço, tais como a qualidade do produto e a localização do 

mercado físico, o câmbio no período de colheita e o estoque mundial (HULL, 2003, 2005). O 

preço futuro (PF) é calculado, considerando-se o preço spot (PS), somam-se os custos de 

carregamento (CC), que são compostos por custos de armazenagem, transporte, seguros e 

financiamento (BM&F, 2004). Dessa maneira, o preço futuro pode ser representado pela 

seguinte fórmula: PF = PS + CC. 

Os custos de carregamento referem-se aos custos de compra do produto, sua 

estocagem e custos de oportunidade (HULL, 2003, 2005). Porém esses custos não são 

conhecidos, caso contrário, o preço futuro seria conhecido e as operações de hedge não seriam 

necessárias, ou seja, não existe previsibilidade de preço futuro (BM&F, 2004). 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos, utilizados na pesquisa. Foram 

tratados, na sequência, o tipo de estudo, população e local de estudo, fonte e coleta de dados, 

descrição constitutiva e operacional, variáveis de estudo, hipóteses da pesquisa e 

procedimentos de análise de dados. 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O estudo caracterizou-se como descritivo e exploratório, de postura epistemológica 

positivista. A abordagem quantitativa visa contribuir para se explicar e descrever as 

estratégias de gerenciamento de risco dos produtores rurais (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

Segundo Creswell (2007), a abordagem quantitativa tem suas bases no positivismo e utiliza 

dados numéricos para análise das respostas da população.  

Para esta pesquisa, foi realizado levantamento do tipo survey. Este método é utilizado 

para se fazer estimativas da amostra ou população estudada (BABBIE, 2005). A dimensão 

temporal da pesquisa é transversal (cross section), realizada no período de setembro a 

novembro de 2016, e cada respondente corresponde a uma unidade amostral. Ainda, a 

pesquisa é de natureza não experimental, portanto, ex post facto, em condições de campo e 

ambiente de rotina real (COOPER; SCHINDLER, 2011). 

 

3.2 POPULAÇÃO E LOCAL DE ESTUDO 

 

A população deste estudo foi constituída de produtores rurais de soja da microrregião 

de Pitanga-PR. A escolha dessa microrregião para estudo deve-se a dois fatores: (1) baixo 

índice de desenvolvimento (IDH, renda baixa e concentrada, acesso a serviços básicos 

deficientes); (2) dinâmica rural e de agricultura familiar. A escolha de produtores rurais de 

soja deve-se a dois fatores: (1) maior cultivo no país e na microrregião; (2) potencial de 

comercialização com instrumentos de mitigação. 

Segundo dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES, 2016), o nível de urbanização da microrregião de Pitanga é de 47,18%, portanto, 

mais da metade da população pertence à área rural, e o valor adicionado bruto é de 34%, 

provenientes da agropecuária, o que evidencia a importância do setor para a localidade. A 
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microrregião de Pitanga possui 13.461 imóveis rurais, totalizando 473.517 ha (INSTITUTO 

NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2013), com predominância das 

lavouras temporárias e pecuária. Na agricultura predominam as culturas de soja e milho, já as 

principais atividades pecuárias desenvolvidas são a criação de bovinos, suínos e a produção leiteira. 

O índice de desenvolvimento humano dos municípios em 2010 variou entre 0,59 em 

Laranjal e 0,70 em Pitanga, valores inferiores à média do Estado (0,75), sendo que o 

município de Laranjal ocupa a 397ª posição dos 399 municípios do Paraná (IPARDES, 2016).  

A microrregião de Pitanga está localizada na mesorregião centro-sul do Paraná e 

abrange os municípios de Boa Ventura de São Roque, Laranjal, Mato Rico, Palmital, Santa 

Maria do Oeste e Pitanga (Figura 1) (IPARDES, 2016).  

 

Figura 1 – Microrregião de Pitanga 

 
Fonte: Adaptado do Ipardes. 

  

Para as informações do número de produtores de soja dos municípios pesquisados, 

foram coletados dados do Banco Central, referentes aos contratos para custeio da lavoura da 

oleaginosa no ano safra 2015/2016 (Tabela 1). A opção dessa fonte de informação se deu 

porque em outras bases oficiais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

as informações são referentes a 2006, e os órgãos do Departamento de Economia Rural 

(DERAL), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), Secretaria da 

Municipal de Agricultura e Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR) não possuem a informação. 

A amostragem adotada é a não probabilística por conveniência, pois a localização e 

disponibilização dos produtores rurais dificultam a realização de sorteio. Segundo Malhotra 
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(2006), essa técnica utiliza elementos convenientes ao objetivo da pesquisa, sem seleção 

aleatória. Entretanto optou-se por seguir a distribuição da amostragem probabilística 

estratificada, para que os resultados, mesmo que não generalizados, possuíssem 

representatividade para a população estudada. Com cálculo baseado em 95% de confiança, 

seriam necessários 317 produtores. Esta pesquisa obteve 321 questionários válidos, 

respeitando a estratificação mínima por município.  

 

Tabela 1 – Contratos de custeio de lavouras de soja no ano safra 2015/2016 
Município  Nº de produtores / contratos Amostra 
Boa Ventura de São Roque 330 59 
Laranjal 17 4 
Mato Rico 148 27 
Palmital  67 12 
Pitanga 973 175 
Santa Maria do Oeste 245 44 
Microrregião 1.780 321 

Fonte: Banco Central do Brasil (2016).  
 

Os produtores rurais foram classificados em pequeno, médio e grande produtor, 

considerando-se a área de exploração conforme os critérios estabelecidos na lei 8.629, de 

1993 (BRASIL, 1993). Sendo pequeno produtor rural aquele que explora área de até quatro 

módulos fiscais; o médio produtor, área superior a quatro e até 15 módulos fiscais; e grande 

produtor, área superior a 15 módulos. Em todos os municípios da microrregião de Pitanga o 

módulo fiscal é equivale a 20 ha (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição de módulos fiscais na microrregião de Pitanga-PR, segundo municípios 
Município Mod. Fiscal (ha) Imóveis Área (ha) 
Boa Ventura de São Roque 20 1.609 16.107,6 
Laranjal 20 642 56.315,6 
Mato Rico 20 424 19.462,4 
Palmital 20 2.310 104.540 
Pitanga 20 6.200 197.401,3 
Santa Maria do Oeste 20 2.276 79.690,1 
Microrregião 20 13.461 473.517 

Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2013) e Brasil (1993). 
 

O módulo fiscal pode variar entre os municípios, e no Estado do Paraná varia de 5 a 30 ha 

(INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2013). O módulo 

fiscal da microrregião é de 20 ha, para seu estabelecimento são considerados o tipo de exploração 

predominante, renda obtida das atividades rurais e conceito de propriedade familiar (BRASIL, 

1979; INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, 2013). A 

microrregião de Pitanga possui 13.461 imóveis rurais, totalizando 473.517 ha. 
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A estimativa populacional de 2015 da microrregião é de 74.518 habitantes, menos de 

1% da população do Paraná. Seu território tem 4.904,69 km2 de extensão, 2,46% da área total 

do Estado, e densidade demográfica de 15,44 hab./km2. Seu Produto Interno Bruto foi R$ 

87.504,97 em 2013, que representa 26,29% do PIB do Estado, e 34% do valor adicionado 

bruto são provenientes da agropecuária (IPARDES, 2016). 

  

3.3 FONTES E COLETA DE DADOS 

  

Esta pesquisa utilizou dados secundários, referentes às séries históricas de preço de 

comercialização e custo de produção da soja e dados primários, obtidos junto aos produtores 

rurais. 

A coleta de dados primários foi realizada no período de setembro a novembro de 2016. 

O instrumento foi impresso e entregue diretamente aos respondentes, que foram abordados em 

locais estratégicos de maior concentração de produtores rurais, como casas agropecuárias, 

instituições bancárias, cooperativas de crédito e assistências técnicas. Para auxiliar na 

compreensão das questões, os questionários foram respondidos com suporte do aplicador. 

Durante o processo de coleta de dados, 34 questionários foram descartados por seu 

preenchimento incompleto, o que demandou a busca de maior número de respondentes. A 

equipe que auxiliou a coleta foi composta por sete pessoas, distribuídas nos municípios de 

abrangência da microrregião. Foram realizadas reuniões para definição das estratégias, 

esclarecimentos e orientações com cada um dos envolvidos na coleta. Estas orientações 

objetivaram esclarecer dúvidas de entendimento de cada questão, da abordagem aos 

produtores e da importância dos resultados. Cerca de 50% dos questionários foram coletados 

pela pesquisadora,  que acompanhou e supervisionou o restante da coleta pela equipe. 

 

3.3.1 Dados secundários 

  

Para a análise das diferentes estratégias de comercialização da produção agrícola, foi 

utilizado o método comparativo com dados secundários, obtidos por séries históricas de preço 

de comercialização da soja da saca de 60 kg, no mercado spot e venda futura (short hedge), 

além do custo de produção da oleaginosa. Foram utilizados os dados dos anos safra 

2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 

 O histórico do preço spot, que são a base para a venda à vista da produção, são 

apresentados em valores diários e foram obtidos no sítio eletrônico do Centro de Estudos 
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Avançados em Economia Aplicada (CEPEA/ ESALq/ USP) (http://www.cepea.esalq.usp.br/). 

Os indicadores de preço para a realização de contrato futuro da base da BM&FBOVESPA são 

cotações diárias, que serão obtidas no sítio eletrônico da INVESTING BRASIL 

(http://br.investing.com/?ref=www).  

Os custos de produção da oleaginosa foram obtidos junto ao sítio eletrônico da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) (http://www.conab.gov.br/), o qual apresenta estimativas por 

localidade/Estado, baseadas na produtividade esperada. Para este estudo serão considerados os 

custos de produção por saca de 60 kg, para uma produtividade média de 3.000 kg por ha. 

 

3.3.2 Dados primários 

 

Para a realização de coleta de dados, foi utilizado como instrumento um questionário 

desenvolvido para esta pesquisa, composto por quatro blocos de questões, que compreendem 

questões do (1) perfil socioeconômico, (2) perfil da propriedade e produção, (3) exposição ao 

risco de mercado, (4) exposição ao risco operacional (Apêndice B). Para a construção do 

questionário, foram consideradas as pesquisas já desenvolvidas e a literatura do assunto. 

 O instrumento foi validado por um conjunto de dez profissionais/pesquisadores com 

vínculo com o tema ou atuação direta com o produtor rural, conforme segue: 

a)  três pesquisadores na área do agronegócio; 

b)  três profissionais de instituições financeiras que operam crédito rural e têm 

ligação direta com o público alvo; 

c)  um profissional que opera derivativos, via cooperativas, que operacionaliza a 

venda antecipada da produção para o produtor rural; 

d)  três profissionais técnicos de campo (agrônomos), que possuem contato direto 

com os produtores rurais e a realidade da atividade. 

 

 O questionário inicialmente possuía 36 questões e, com os apontamentos e sugestões, 

foram agrupadas, redistribuídas e reescritas, além de sugestões de exclusão e inclusão de 

questões. O processo de validação foi realizado com contato via e-mail, com solicitação 

formal (Apêndice A). O prazo decorrido desse processo foi de 20 dias. Após a validação o 

questionário ficou estruturado em 27 questões, sendo oito voltadas para identificação do perfil 

socioeconômico do produtor, nove para identificação do perfil da propriedade e fatores de 

produção, sete destinadas à identificação da exposição ao risco de mercado e três para 

identificação da exposição ao risco operacional. 
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Posteriormente foi realizado um pré-teste para verificação da abrangência, de possíveis 

problemas de linguagem e entendimento das questões e para melhorar a qualidade do 

questionário (COOPER; SCHINDLER, 2011). O pré-teste foi realizado com cinco produtores, 

e estes fizeram alguns apontamentos quanto à linguagem utilizada. Procedeu-se o ajuste do 

instrumento para a coleta. 

  

3.4 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

3.4.1 Variáveis explicadas (dependentes) 

 

1. R_MERC (Exposição ao risco de mercado): este construto será obtido pela 

combinação de um conjunto de indicadores relacionados ao nível de 

conhecimento, percepção e uso de estratégias de gerenciamento de risco de preço. 

 

Quadro 1 – Indicadores (exposição ou hedge) de risco de mercado 
Indicador Efeito 

Contrato de Venda Antecipada 
O uso de contrato de venda antecipada sugere que o produtor busca garantir 
determinado preço, portanto, o aumento dessa variável implica diminuição na 
exposição ao risco. 

Frequência de Contrato de 
Venda Antecipada 

Quanto mais frequente é a utilização de contratos de venda antecipada, menor a 
exposição ao risco. 

Tipo de comercialização que 
proporciona melhor ganho 
financeiro 

À medida que aumenta a percepção no sentido de se obter maiores ganhos 
financeiros por meio de estocagem e vendas spot, com menor uso de vendas 
antecipadas, tem-se que há aumento de exposição ao risco de preço. 

Confiança no uso de Contratos 
de Venda Antecipada  

À medida que aumenta a confiança em se operar contratos de venda futura, há 
estímulo para fazê-lo, diminuindo exposição ao risco. 

Confiança no Operador de 
Contratos de Venda Antecipada 

À medida que aumenta a confiança no Operador de Contratos de Venda 
Antecipada, aumenta o estímulo em fazê-lo, diminuindo a exposição ao risco. 

Fonte: elaboração própria. 

 

2. R_OPER (Exposição ao risco operacional): este construto será obtido pelo 

conjunto de ações e condições, associado à infraestrutura e tecnologias 

disponíveis para operação do produtor. 

 

Quadro 2 – Indicadores de risco de operacional 
Indicador Efeito 

Uso de seguros 
O uso de seguros sugere que o produtor busca garantir o pagamento das 
dívidas bancárias, portanto, o aumento dessa variável implica diminuição na 
exposição ao risco. 

Uso de tecnologias  
Quanto mais frequente é a utilização de tecnologias, maiores as chances de 
um bom desempenho da produção e menor a exposição ao risco. 

Controle de doenças e pragas 
e manejo adequado 

Controle de pragas e doenças e manejo adequado permitem menor 
exposição ao risco de produção e redução da produção. 

Gestão operacional À medida que aumenta o controle e o acompanhamento dos custos, da produção 
e da propriedade, maiores são as chances de controle de eventos adversos. 

Percepção de risco  
À medida que aumenta a percepção dos fatores de risco, tende-se a utilizar 
mecanismos de proteção e mitigação. 

Fonte: elaboração própria. 
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3.4.2 Variáveis explicativas (independentes) 

 

Para se explicar a exposição ao risco de mercado, operacional e geral (variáveis 

dependentes), serão utilizados os indicadores (variáveis independentes): 

a) faixa etária: será utilizado para se identificar qual a relação da idade com a 

exposição ao risco na atividade agrícola; 

b) gênero: será utilizado para se verificar  se homens ou mulheres são mais 

propensos ao risco e se há diferenças entre os tipos de risco e o gênero; 

c) escolaridade: será utilizado para se identificar se o nível de escolaridade está 

associado à maior propensão ao risco, uma vez que, quanto maior o nível 

educacional, presume-se maior capacidade de absorção e interpretação das 

informações do mercado e da economia; 

d) estado civil: pessoas casadas tendem a buscar maior segurança enquanto os 

solteiros tendem a se arriscar mais em busca de maiores lucros; 

e) renda: será utilizado para se identificar se o nível de renda interfere na exposição 

ao risco da atividade; 

f) tempo na atividade: será utilizado para se identificar se a experiência na atividade 

propicia maior confiança e, dessa forma, os produtores incorrem em maior risco; 

g) tamanho da propriedade: será utilizado para se verificar a relação do tamanho da 

propriedade com o nível de propensão ao risco do produtor; 

h) condição de posse da terra: permitirá identificar se os produtores que arrendam a 

terra são mais conservadores e incorrem em menos risco que os produtores que 

são proprietários dos imóveis e se há distinção entre as modalidades de risco; 

i) financiamento junto a instituições financeiras: será utilizado para se identificar se 

o endividamento junto a instituições financeiras pode contribuir para a utilização 

de mitigadores de risco; 

j) suporte técnico: identificar a relação do risco com a utilização de assistência 

técnica na atividade. 

 

No Quadro 3 são discriminados as variáveis e o efeito esperado para cada indicadores. 
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Quadro 3 – Variáveis explicativas e efeito 
Indicador Efeito 

Idade do produtor À medida que aumenta a idade, aumenta a experiência do produtor, levando a 
aprendizado e práticas no contexto de risco de mercado. 

Gênero Pode existir diferença entre homens e mulheres quanto à percepção e 
exposição ao risco. 

Escolaridade À medida que aumenta a escolaridade do produtor, aumentam seu suporte 
cognitivo e capacidades de reflexão e análise, levando à compreensão e 
aumento da busca de proteção ao risco (diminuição da exposição). 

Estado civil Pode haver diferença entre solteiros e casados, incluindo-se a presença de 
filhos, quanto a decisões de maior ou menor exposição ao risco. 

Renda familiar À medida que diminui a renda global da propriedade, diminui a exposição ao 
risco. 

Tempo na atividade À medida que o produtor adquire maior experiência, maiores as chances de 
exposição ao risco. 

Tamanho da propriedade O tamanho da propriedade pode ter relação com a exposição ao risco. 
Condição da posse da terra A condição de arrendatário pode levar o produtor a buscar maior proteção a 

risco, uma vez que, além dos custos de produção normais, o agricultor paga 
despesas do arrendamento. 

Financiamento O endividamento do produtor junto a instituições financeiras pode contribuir 
para a redução da exposição ao risco. 

Suporte técnico À medida que o produtor recebe orientações técnicas de produção e mercado, 
pode contribuir para a decisão de exposição ao risco. 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.5 DESCRIÇÃO CONSTITUTIVA E OPERACIONAL 

  

Nesta seção são apresentadas as descrições constitutivas e operacionais do estudo. 

Estas contribuem para a definição dos conceitos e forma de mensuração utilizada, uma 

complementarmente à outra. 

 

Quadro 4 – Descrição constitutiva e operacional das variáveis dependentes 
Variáveis Descrição constitutiva Descrição operacional 

Exposição ao risco de 
mercado 

Está relacionado à 
variabilidade do preço, 
demanda e oferta. 

Identificação da percepção e das estratégias de 
comercialização adotadas: 
a) uso de contrato de venda antecipada e sua 

frequência; 
b) tipo de comercialização adotada; 
c) percepção dos fatores de risco; 

Exposição ao risco 
operacional 

Está relacionado à 
possibilidade de perda 
decorrente de fatores ligados 
à produção, como clima, 
tecnologia aplicada, pragas e 
doenças. 

Identificação das ações do produtor relacionadas à 
operacionalização da produção e sua percepção aos 
fatores: 
a) utilização de seguros ou Proagro; 
b) manejo de pragas e doenças; 
c) gestão operacional; 
d) assessoramento técnico. 

Fonte: elaboração própria. 
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3.6 HIPÓTESES 

 

A literatura sobre os fatores de risco na atividade agrícola permite concluir que é uma 

atividade que opera em ambiente incerto e volátil em função de dependência de condições da 

natureza e de mercado.  Da mesma forma foi possível constatar que o comportamento de risco 

do produtor rural e as estratégias de gestão são influenciados pela percepção e tolerância ao 

risco que sofrem influências de fatores socioeconômicos (IQBAL et al., 2016; ULLAH et al., 

2015). A tolerância e exposição ao risco estão relacionadas com a busca de resultado e 

benefícios, ou seja, o quanto se eleva a exposição ao risco, proporcionalmente se espera maior 

benefício ou resultado. A maior tolerância ao risco e maior exposição do produtor podem ser 

consideradas atitudes especuladoras. Nesse sentido, esta pesquisa testará as seguintes 

hipóteses: 

 

H0,1:  A elevada exposição a riscos de mercado (comportamento especulativo) não é uma 

característica do pequeno e do médio produtor rural. 

H0,2:  A exposição a riscos de operação, do produtor rural, é baixa. 

 

As atitudes frente aos riscos diferem entre os produtores (HARRISON; 

RUTSTRÖM, 2007; LUCAS; PABUAYON, 2011) em função da renda, idade (IQBAL et 

al., 2016; DADZIE; ACQUAH, 2012; KISAKA-LWAYO; OBI, 2012; TANAKA; 

CAMERER; NGUYEN, 2010; ULLAH; SHIVAKOTI; ALI, 2015), tamanho da área 

explorada (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012; LUCAS; PABUAYON, 2011), tipo de posse da 

área (LUCAS; PABUAYON, 2011; ULLAH et al., 2015) e acesso ao crédito (ULLAH; 

SHIVAKOTI; ALI, 2015). Essas afirmações estimulam a formulação das hipóteses a 

serem testadas: 

 

H0,3:  O tamanho da propriedade não influencia o comportamento especulativo. 

H0,4:  A quantidade de área arrendada não influencia o comportamento especulativo. 

H0,5: O tipo de financiamento agrícola não influencia o comportamento especulativo. 
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O preço futuro converge com o spot à medida que o prazo de entrega do produto 

contratado se aproxima, e no seu vencimento os preços se igualam ou são muito próximos 

(HULL, 2002). Isso estimulou a formulação da última hipótese: 

 

H0,6:  Os preços futuros são convergentes com preços spot em seus respectivos 

vencimentos. 

 

As atitudes e exposições dos produtores aos riscos, na busca de melhores resultados, 

determinam as estratégias de proteção aos riscos. Dessa forma, surge a sexta hipótese:  

 

H0,7:  O desempenho econômico não é diferente em função do nível de comportamento 

especulativo.  

 

3.7 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a tabulação do banco de dados e simulação de estratégias de comercialização, 

foram utilizados o software Microsolft Office Excel e as análises estatísticas realizadas, 

utilizando-se o software Statistical Packge for Social Sciences – SPSS.  

Os indicadores inscritos em cada das dimensões de risco (de Mercado e de Operação) 

tiveram a consistência testada por meio do coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente 

procura medir a confiabilidade e a consistência de um instrumento destinado a medir um 

mesmo construto ou dimensão. O teste é dado por 

 

(1) 

 

Em que : 

k é o número de indicadores (perguntas) do construto/dimensão;  

��
� é a variância do i-ésimo indicador (i = 1, 2, ..., k); e 

��
� é a variância do total da escala de cada indivíduo j nos k indicadores. 

 
Existem algumas divergências quanto ao valor de coeficiente α para aceitação da 

confiabilidade, como pode ser observado na Tabela 3. 

 

 



49 

Tabela 3 – Níveis de alfa de Cronbach (α) para aceitação da confiabilidade 

Condição α aceitável Autor 

Pesquisa exploratória 
Pesquisa básica 

0,6 a 0,7 
> 0,7 

Hair Junior et al. (2005) 

Previsão individual 
Previsão para grupos (25-50 indivíduos) 

> 0,75 
> 0,65 

Davis (1964) 

Pesquisa básica 
Pesquisa aplicada 

0,7 a 0,8 
> 0,95 

Kaplan e Saccuzzo (1982) 

Confiabilidade inaceitável 
Confiabilidade baixa 
Confiabilidade aceitável 
Confiabilidade moderada à elevada 
Confiabilidade elevada 

< 0,6 
0,6 a 0,7 
0,7 a 0,8 
0,8 a 0,9 

> 0,9 

Murphy e Davidshofer (1988) 

Pesquisa preliminar 
Pesquisa básica 
Pesquisa aplicada 

0,7 
0,8 

0,9 a 0,95 
Nunnally (1978) 

Fonte: elaborado com base em Hair Junior et al. (2005), Davis (1964), Kaplan e Saccuzzo (1982), Murphy e 
Davidshofer (1988) e Nunnally (1978). 
 

Para este estudo, foi estabelecido um coeficiente alfa de Cronbach mínimo de 0,7 para 

a verificação da consistência e da confiabilidade do construto ou dimensão. 

Para verificação da normalidade dos dados, foi realizado o teste Kolmogorov-Smirnov, 

considerando-se o nível de significância de 0,05 (FIELD, 2009), e este teste indicou a não normalidade 

dos dados e apresentou nível de significância p<0,001. Segundo Field (2009), a significância 

difere-se de uma distribuição normal. Entretanto, para amostras grandes (superior a 30), assume-

se que a distribuição da média é normal (MAROCO, 2003). Segundo Pallant (2010), é comum 

testes de grandes amostras indicarem anormalidade dos dados. Dessa forma, assumiram-se, para 

esta pesquisa, cuja amostra é de 321 indivíduos, normalidades dos dados. 

Para a atribuição de um escore de risco para os fatores de mercado, foram 

consideradas oito questões, descritas no Quadro 5, às quais os produtores atribuíram um grau 

de concordância. 

 

Quadro 5 – Questões usadas para atribuição do escore de risco de mercado 
a) Vender pelo menos uma parte da safra antecipadamente é uma forma de correr menos risco variação de preço. 
b) Em média, os ganhos que há em contratos de venda futura são maiores que na venda disponível. 
c) O contrato de venda futura é uma opção de garantir receita para pagamento do financiamento do custeio agrícola. 
d) O produtor deve conhecer o custo de produção e vender a produção (antecipado ou disponível) quando perceber 
que terá lucro. 
e) Faço contrato de venda antecipada porque tenho medo que o preço caia no momento da colheita. 
f) Faço contrato de venda antecipada como forma de garantir uma receita que pelo menos cubra meu custo de 
produção. 
g) Faço contrato de venda quando o preço de contrato me permite um ganho além dos custos de produção. 
h) Faço contrato porque tenho medo de não ter receita para pagamento do custeio agrícola. 

 

A atribuição do escore considerou o pesos da escala Likert, para a qual foi atribuído 

peso de 1 a 5: atribuiu-se 1 para quem concorda totalmente com a questão, 2 para quem 
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concordou em partes e assim sucessivamente. Para quem alegou não saber ou conhecer a 

resposta, o indicador foi excluído da análise. Foram consideradas oito questões para o escore, 

que teve frequência mínima de 8 e máxima de 40. Para esse procedimento, foram excluídos 

dois casos da amostra, nos quais a maior quantidade de respostas foi “não sabe/ não conhece”. 

Dessa forma, foram considerados apenas os questionários que tinham pelo menos cinco 

indicadores com respostas válidas. E, como forma de padronizar o escore, o modelo constitui-

se como na equação 2.  

 

(2) 

 

Em que: R_Mercj: Risco de Mercado do Produtor j; xj,i: valor da resposta dada pelo 

produtor j a i-ésimo indicador de risco de mercado; n = número de indicadores válidos 

respondidos pelo produtor j (requerem-se pelo menos 5 indicadores válidos). 

Ponderando-se o risco nas categorias baixa (inicio do escore – 8 pontos), moderada 

(meio do escore – 24 pontos) e elevada exposição (carga final do escore – 40 pontos). 

Para o escore de risco de operação, foram consideradas 11 questões do bloco 

operacional, para as quais os produtores informaram a frequência de realização (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Questões usadas para atribuição do escore de risco de operação 
a) Utilizo assessoramento técnico, como agrônomo, técnico da Emater ou outro serviço de orientação técnica 
disponível. 
b) Procuro fazer rotação de culturas. 
c) Procuro adquirir variedades apropriadas ao clima e ao solo da região. 
d) Procuro cultivar variedades que sejam resistentes a pragas e doenças características da região. 
e) Procuro me informar das expectativas climáticas para a safra de forma a usar uma variedade mais eficiente 
às condições do clima. 
f) Tenho os registros de dados e informações sobre a condução da lavoura. 
g) Faço acompanhamento e controle de gastos ou custos de produção. 
h) Faço o planejamento prévio (antecipado) da safra. 
i) Faço reuniões periódicas com os sócios ou com a minha equipe de trabalho. 
j) Faço o controle e acompanhamento de preços, compras dos insumos e de peças de reposição. 
k) Sigo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A atribuição do escore considerou o pesos de acordo com a frequência atribuída a cada 

situação, sendo peso 1 para opção sempre, 2 para quase sempre, 3 para muitas vezes, 4 para 

algumas vezes, 5 para poucas vezes e 6 para nunca. Para a composição do escore, foram 

consideradas 11 questões, com a atribuição dos pesos descritos anteriormente. Para que a 

escala mantivesse o mesmo padrão de pontuação do risco de mercado (mín = 8 e máx = 40), o 

peso do escore foi ajustado conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 – Ajuste dos pesos dos escores 

Risco de mercado Risco de operação 

Escala Pontuação Escala Pontuação 
Pontuação 
ajustada 

Concordo totalmente 1 Sempre 1 1,00 
Concordo em parte  2 Quase Sempre 2 1,67 
Não concordo nem discordo 3 Muitas Vezes 3 2,57 
Discordo em parte 4 Algumas Vezes 4 3,33 
Discordo totalmente 5 Poucas Vezes 5 4,17 
  Nunca 6 5,00 

Fonte: elaboração própria. 

 

3.7.1 Análise descritiva 

 

Para se caracterizar e descrever a amostra, foi realizada análise descritiva como 

ferramenta preliminar para descrição dos dados, que permite caracterizar o centro, a dispersão 

e a distribuição da amostra (COOPER; SCHINDLER, 2011). Para tanto, serão analisados a 

média, a frequência e o desvio padrão.  

 

3.7.2 Correlação 

   

A correlação entre as áreas exploradas e os escores de risco foi verificada pelo 

coeficiente de correlação linear Pearson. Foi utilizado um nível de significância de 5% (p 

valor < 0,05). 

 O coeficiente de correlação é uma medida de associação linear entre variáveis 

quantitativas, capaz de medir a força do relacionamento entre duas variáveis (GARSON, 

2009; FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009; FIELD, 2009), em que o aumento ou 

decremento de uma unidade na variável X é capaz de gerar impacto na variável Y 

(FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 

 O coeficiente de correlação varia de -1 a 1, em que o sinal indica a direção do 

relacionamento e o valor, a força entre as variáveis (FIELD, 2009). Na prática, o coeficiente é 

interpretado como um indicador capaz de descrever a interdependência entre as variáveis X e 

Y; dessa forma, o coeficiente de correlação não diferencia entre variáveis independentes e 

dependentes, pois o valor da correlação entre X e Y é o mesmo entre Y e X (FIGUEIREDO 

FILHO; SILVA JUNIOR, 2009). 

 Segundo Field (2009), o coeficiente de correlação pode ser avaliado qualitativamente 

da seguinte forma: 

• Coeficiente ± 0,1pequeno efeito; 
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• Coeficiente ± 0,3 médio efeito; 

• Coeficiente ± 0,5 grande efeito. 

 

3.7.3 Comparação de médias 

 

Para os procedimentos de inferência estatística, foram realizados os testes de t - 

Student e análise de variância (Anova), que são capazes de identificar diferenças entre os 

grupos por meio da comparação das médias de suas variáveis contínuas. 

 O teste t Student é capaz de verificar fatores em dois níveis em amostras com dimensão 

suficientemente grande para considerar o teorema do limite central, em geral acima de 30, em que a 

média tende a ter a distribuição normal para amostras grandes (FIELD, 2009; MARROCO, 2003). 

 A ANOVA trata-se de um procedimento ideal para comparar o valor médio de mais de 

dois grupos. Quando há a detecção da diferença significativa entre os grupos, aplica-se um 

teste de comparações múltiplas para identificação da significância entre grupo (FIELD, 2009; 

MAROCO, 2003). Nos dados analisados, as comparações médias post hoc foram analisadas 

com o teste de Bonferroni para se comparar as diferenças entre os grupos (FIELD, 2009). Em 

ambos os testes, o nível de significância estatística utilizado foi em p<0,05 em todas as 

análises realizadas. 

 Para o caso de amostras pequenas (n < 30), foi utilizado o teste Wilcoxon-Mann-c em 

substituição ao teste t, que é utilizado para se comparar duas amostras independentes e não 

paramétricas, em substituição do teste t (FIELD, 2009). 

 

3.7.4 Análise de estratégias de comercialização 

 

 Para se analisar a eficiência das estratégias de comercialização, serão realizadas 

simulações com quatro estratégias distintas, para os anos safra 2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016, para verificação do retorno financeiro e comparação dos resultados nas três 

últimas safras, o que possibilitará verificar se os retornos se mantêm nas mesmas condições 

estratégicas. Essa estratégia de análise utilizará os critérios estabelecidos por Gambin (2012), 

descritos nos itens abaixo. 

 As estratégias testadas serão (1) a venda no mercado spot única, (2) a venda contrato 

futuro (short hedge), (3) combinação das estratégias 1 e 2, sendo realizada a venda 70/30, e 

(4) combinação das estratégias 1 e 2, sendo realizada a venda 50/50. 
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 Para efeito de cálculo, considera-se a situação hipotética: um produtor que cultiva 100 

ha de soja, em ano de produção normal, com produtividade média de 50 sc/ha (saca de 60kg), 

totalizando dessa forma 5.000 sacas na safra. O custo estabelecido será por saca, 

considerando-se a estimativa de produção de 3000 kg/ha. 

 

3.7.4.1 Estratégia de venda no mercado spot 

 

 Nesta estratégia de comercialização, ocorre a venda total da produção após a colheita, 

e o preço recebido é da cotação do dia de sua efetivação, ou seja, não houve a gestão do risco 

de preço. Para efeito de cálculo, o preço spot será transformado por média aritmética simples 

para o mês de referência de comercialização para cada ano (2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016). 

 

            (3) 

 

 

Em que: 

PS: preço spot médio do período j. 

pi: cotação i do preço spot p no período j.  

n: número de cotações no período j.  

  

Para a simulação da estratégia, será utilizada a situação hipotética acima descrita, 

sendo calculada a venda total da produção de 5.000 sacas pelo preço médio do mês no 

mercado spot, reduzindo-se os custos de produção de 5.000 sacas do referido ano. Repetindo-

se a estratégias nos três anos analisados, considerando-se o preço spot médio (PS) e o custo de 

produção de cada ano, tem-se o Resultado Líquido (RL): 

 

RL = PS – C                                                            (4) 

 

3.7.4.2 Estratégia de venda no mercado futuro 

 

Nesta estratégia, ocorre comercialização total da produção esperada, com contrato 

futuro, fixando, assim, o preço da produção. Dessa maneira, o produtor evita o risco da 
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oscilação de preço e a possibilidade de queda no período da colheita. Na simulação será 

considerada a contratação realizada em maio com vencimento do contrato em maio do 

próximo ano.  E, para o cálculo, será considerado o preço médio do mês de referência, obtido 

por média aritmética em cada ano (2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016). 

 

           (5) 

 

Em que: 

PFj: preço futuro médio do período j. 

pi: cotação i do preço futuro p no período j. 

n: número de cotações coletadas no período j.   

 

3.7.4.3 Estratégia de venda no mercado spot (70) e futuro (30)  

 

Nesta estratégia, considera-se a venda de parte da produção antecipadamente, fixando-

se o preço, e o restante permanece sem proteção, o preço de comercialização será do mercado 

spot, ou seja, a cotação do dia de sua efetivação. Para o cálculo, será considerada a venda de 

30% da produção no mercado futuro e de 70% no mercado spot. Os parâmetros de média 

utilizados serão os descritos nas estratégias anteriores e o Resultado Líquido será dado pela 

soma ponderada das estratégias, deduzido o custo de produção, conforme equação abaixo. 

 

RL =0,3(PF) + 0,7(PS) – C                                             (6) 

 

3.7.4.4 Estratégia de venda no mercado spot (50) e futuro (50) 

 

Esta estratégia utiliza os mesmos parâmetros da estratégia anterior (3), apenas para o 

cálculo será considerada a venda de 50% da produção no mercado futuro e de 50% no 

mercado spot.  

 

RL =0,5(PF) + 0,5(PS) – C                                             (7) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DA PROPRIEDADE E PRODUÇÃO 

 

O perfil socioeconômico de produtores rurais de soja da microrregião de Pitanga-PR 

demonstrou que 74,4% dos produtores possuíam idade superior a 35 anos, com concentração 

entre a faixa etária de 35 a 55 anos (53,2%). A experiência na atividade agrícola foi relatada 

pela maioria (77,3%) com mais de 15 anos, sendo que 42,4% desenvolvem a atividade 

agrícola há mais de 30 anos (Tabela 5). 

Houve predominância maciça do sexo masculino (95,6%). Quanto ao estado civil, 

80,7% do total pesquisado são casados ou possuem união estável, e 14% são solteiros.  Em 

relação à quantidade de pessoas na família, a média de integrantes foi de 3,63±1,54. E a 

maioria dos produtores (84,1%) participa de algum tipo de associação ou cooperativa (Tabela 

5). 

Identificou-se na amostra que 27,4% cursaram até o 4º ano do ensino fundamental e 

19,3% estudaram até o 9° ano, representando 46,7% do total, denotando baixa escolaridade 

dos produtores da microrregião. Dados corroboram os achados de Plein (2014), que 

identificou o baixo nível de escolaridade da população rural da microrregião. E o estudo 

desenvolvido por Dadzei e Acquah (2012), em Distrito de Gana, também identificou alta taxa 

de analfabetismo entre os agricultores. Na amostra, ainda, foi possível constatar que 17,4% 

dos produtores da microrregião de Pitanga possuem formação em nível superior.  

Quanto à renda, observou-se que 45,2% possuem Renda Bruta Anual (RBA) inferior a 

200 mil, sendo 18,1% renda de 200 a 300 mil e 25,5% com renda superior a 500 mil. 

Considerando-se a classificação definida pelo Manual do Crédito Rural (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2016), aproximadamente 63% da amostra são considerados pequenos produtores. 

Levando-se em consideração a categorização baseada na lei 8.629, de 1993, cuja 

referência de classificação é a área de exploração (BRASIL, 1993), a microrregião tem 

predominância de atividade agrícola de pequenos produtores, em que 59,8% dos produtores 

são classificados com este perfil; 26,8%, médios; e 13,4%, grandes produtores. Apesar da 

proximidade da proporção das classificações (RBA e área explorada), não existe relação 

direta, pois a receita tem variação em função do tipo de atividade desenvolvida e fatores de 

mercado, já para a classificação pela área são considerados apenas os hectares explorados.  
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Tabela 5 –  Características socioeconômicas dos produtores rurais. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Características N % 
Faixa etária   
 Até 25 anos 18 5,6 
 Mais de 25 até 35 anos 64 19,9 
 Mais de 35 até 45 anos 80 24,9 
 Mais de 45 até 55 anos 91 28,3 
 Mais de 55 até 65 anos 54 16,8 
 Mais de 65 anos 14 4,4 
Tempo na atividade rural   
 Até 3 anos 9 2,8 
 Mais de 3 até 5 anos 14 4,4 
 Mais de 5 até 10 anos 20 6,2 
 Mais de 10 até 15 anos 30 9,3 
 Mais de 15 até 20 anos 32 10,0 
 Mais de 20 até 30 anos 80 24,9 
 Mais de 30 anos 136 42,4 
Gênero   
 Masculino 307 95,6 
 Feminino 14 4,4 
Estado civil   
 Solteiro 45 14,0 
 Casado(a)/ União Estável 259 80,7 
 Divorciado(a)/ Separado(a) 8 2,5 
 Viúvo (a) 9 2,8 
Associado a cooperativas/ associação  
 Sim 270 84,1 
 Não 51 15,9 
Escolaridade   
 1ª a 4ª série 88 27,4 
 5ª a 9ª série 62 19,3 
 2º grau incompleto 22 6,9 
 2º grau completo 78 24,3 
 Superior incompleto 15 4,7 
 Superior completo 36 11,2 
 Pós-Graduação 20 6,2 
Renda bruta anual familiar (em R$)   
 Até 25 mil. 15 4,7 
 Mais de 25 mil até 50 mil 23 7,2 
 Mais de 50 mil até 100 mil 41 12,8 
 Mais de 100 mil até 150 mil 39 12,1 
 Mais de 150 mil até 200 mil 27 8,4 
 Mais de 200 mil até 300 mil 58 18,1 
 Mais de 300 mil até 500 mil 36 11,2 
 Mais de 500 mil 82 25,5 
Classificação dos produtores   
 Pequeno (até 80ha) 192 59,8 
 Médio (de 81ha a 300ha) 86 26,8 
 Grande produtor (+ de 300) 43 13,4 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Para Guanzirolie e Di Sabbato (2014), o Brasil possui heterogeneidade quanto ao perfil 

agrícola que varia desde o empresarial, representado pelos grandes produtores com eficiência 

produtiva; o familiar empresarial, com produção eficiente e rentável; e os agricultores familiares, 

que produzem para o autoconsumo. Esta segmentação difere da utilizada nesta pesquisa, que não 
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considera pequenos os produtores com exploração de pequenas áreas, cuja produção é superior à 

do autoconsumo. Toda essa disparidade entre os grupos de agricultores pode ser atribuída às 

políticas segregativas, datadas desde o processo de colonização.  

O desenvolvimento agrícola do Brasil passou por três fases principais: a primeira voltada 

para a reforma agrária com enfoque em médios e grandes produtores; a segunda direcionada para 

políticas sociais e assistenciais, com a inclusão da agricultura familiar no contexto; e a terceira 

voltada para a segurança alimentar, sustentabilidade e mercado, na qual ocorreram movimentos de 

fortalecimento dos pequenos produtores (GRISA; SCHNEIDER, 2014).  

Esse processo de desenvolvimento gerou alguns problemas de ordem estrutural que 

afetaram o desenvolvimento da microrregião (PLEIN, 2014). Em um panorama 

macroinstitucional existem cinco políticas nacionais, que afetaram as ações e decisões dos 

Estados, com reflexos nas características do desenvolvimento da microrregião de Pitanga, sendo 

(1) forma de acesso a terra, cuja predominância foi de grandes latifúndios; (2) modernização 

conservadora da década de 1950, com tecnologias sem interferência na estrutura fundiária, apenas 

com implementação de política de reforma agrária entre 1988 e 2006; (3) desigualdade das 

políticas de modernização da agricultura, sem benefício à população mais pobre, resultando em 

êxodo rural; (4) retirada das políticas de desenvolvimento rural, a partir dos anos 1980 (década 

perdida), com desmantelamento dos serviços de extensão rural; (5) perspectiva assistencialista de 

combate à pobreza, que dificultou a inserção de programas de cunho estruturantes como o 

Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Nesse aspecto, Plein (2014) frisa 

que os projetos de desenvolvimento do Paraná deixaram em segundo plano a região central, 

priorizando outros polos regionais do Estado. 

Aspectos microinstitucionais também são destacados pelo autor, que são ligados à (1) 

forma de ocupação das terras, onde a região central foi a última a ser completamente ocupada e 

com propriedades de grandes extensões; (2) tradição com pecuária de corte, que dificultou a 

mudança no sistema de produção local; (3) cultura da população, pela forma de ocupação, onde se 

concentraram  na localidade pessoas expropriadas de outras regiões que focavam sua subsistência 

e não necessariamente o enriquecimento material; (4) exigência de produção em escala pela 

agroindústria, o que pode ser um inviabilizador da produção familiar (pequena escala); (5) 

monocultura produtiva com falta de diversificação em função da produção em escala; (6) baixo 

nível de escolaridade da população; e (7) falta de organização social (PLEIN, 2014). 

Todo esse contexto de desenvolvimento ocasionou fortes diferenças econômicas e 

sociais nas regiões do Paraná, e, apesar de o Estado ser um dos mais desenvolvidos do país, a 

microrregião de Pitanga encontra-se em uma faixa de grande pobreza, apresentando, com a 
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microrregião de Cerro Azul, as piores condições de desenvolvimento socioeconômico, 

impactando negativamente em milhares de famílias (VIDIGAL; AMARAL; SILVEIRA, 

2012). O índice de desenvolvimento humano de seus municípios, em 2010, foi de 0,66 (Boa 

Ventura de São Roque), 0,59 (Laranjal), 0,63 (Mato Rico), 0,64 (Palmital), 0,70 (Pitanga) e 

0,61 (Santa Maria do Oeste), valores inferiores à média do Estado (0,75), sendo que o 

município de Laranjal ocupa a 397ª posição dos 399 municípios do Estado (IPARDES, 2016).  

Apesar das conturbadas fases de desenvolvimento da agricultura, a política agrária das 

últimas décadas apresentou efeitos positivos, principalmente para o pequeno produtor rural 

(GUANZIROLI; DI SABBATO, 2014), contribuindo para o desenvolvimento de localidades 

antes esquecidas. A microrregião ainda demanda muitos investimentos, para mudar seu 

panorama de desenvolvimento, que, por seu perfil de pequenos e médios agricultores, possui 

reflexos das políticas agrícolas que, por muito tempo, favoreceram grandes produtores, 

marginalizando as pequenas propriedades (MENDES; ICHIKAWA, 2010). Porém é possível 

observar reflexos de mudanças e desenvolvimento na microrregião. Apesar do baixo índice de 

escolaridade da população, esta pesquisa identificou que mais de 17% dos produtores 

possuem  formação superior e a maioria participa de algum tipo de associação ou cooperativa, 

que podem contribuir com o desenvolvimento e o fortalecimento local. 

As atividades mais desenvolvidas na microrregião pelos pesquisados são a soja 

(100%), a pecuária (62,6%) e o milho (75,4%) (Tabela 6). A área explorada possui 

predominância do cultivo da soja, com destinação de 63,7% para a exploração da oleaginosa, 

com média geral de 99,9 ha±141,1, e área menor cultivada de 1,21ha e a maior área 726ha. 

Com a posição de segundo maior exportador mundial de soja, o Brasil é responsável por 1/3 

das exportações mundiais da soja (ABBADE, 2014). Pelos dados da EMBRAPA (2017), 55% 

da produção nacional é exportada e 45% são consumidos internamente, para alimentação 

humana e animal. Existe diversificação da produção da microrregião, porém a maior 

concentração de área é destinada à produção da soja. Pelo último censo do IBGE divulgado 

(2006), o milho possuía predominância de cultivo na microrregião e essa inversão no plantio 

se deu pela importância da soja para a economia.  

Na microrregião, o milho é produzido por 75,4% dos produtores pesquisados, porém a 

média de área destinada para seu cultivo representa 11,2% da propriedade, e em alguns casos o 

milho é cultivado apenas para suplementação animal, ou seja, é todo consumido na propriedade, 

ou com pequena parte destinada à comercialização. A pecuária é desenvolvida por 62,6% dos 

produtores pesquisados, que destinam em média 15,3% da área explorada na propriedade para a 

atividade. O desenvolvimento da pecuária da microrregião está fortemente relacionado com a 
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criação de bovinos, suínos e produção leiteira (PLEIN, 2014). E as culturas de inverno e o feijão 

são cultivados por 22,7% e 23,1% dos produtores, respectivamente (Tabela 6). 

 
Tabela 6 –  Distribuição dos produtos cultivados pelos produtores rurais. Microrregião de Pitanga, 

Paraná. 2016 

Produtos N % Distribuição da 
área (%) 

Média 
(ha) SD Total 

(ha) 
Mín. 
(ha) 

Máx. 
(ha) 

Soja 321 100,0 63,7 99,9 141,1 32.062,6 1,21 726 
Milho 242 75,4 11,2 19,5  50,8 6.262,7 0,96 726 
Cev./trigo 73 22,7  6,9 21,9  77,4 7.018,0 2,42 968 
Feijão 74 23,1  2,0  3,6  15,0 1.167,0 0,48 193,6 
Pecuária 201 62,6 15,3 28,8  73,2 9.238,4 1,21 726 
Hortaliças 4 1,2  0,1 0,04    0,3 12,3 0,24 2,42 
Erva-mate 22 6,9  0,6  0,6    4,4 188,5 0,48 72,6 
Outros* 5 1,6  0,2  0,5    5,2 164,6 1,21 84,7 
Total 321     - 100 174,8       - 56.114,1      -        - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
Obs.: * apicultura e plantio de pinus. 

 

Em relação à produtividade média da soja, houve crescimento na microrregião nas 

últimas duas safras, mantendo-se acima de 3.100kg por hectare, no período pesquisado. Essa 

elevação pode ser atribuída ao uso de tecnologia, cultivares precoces (ZANON, 2015), 

resultado de pesquisa e desenvolvimento com o grão. 

O custo médio da safra 2015/2016 foi de R$ 1.574,85/ha, com desvio padrão de 367,42. O 

custo de produção, identificado na microrregião, é condizente com o custo apresentado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (2017), para a safra 2015/2016. A média de custo foi 

obtida pela informação de 69,8% (224) dos produtores que controlam o custo de produção, já que 

97 (30,2%) produtores não calcularam ou controlaram seu custo de produção (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Dados do cultivo da soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Características Média (kg) SD Mínimo (kg) Máximo (kg) 
Rendimento safra (kg)     
    2013/2014 3.123,49 485,2 992 4.711 
    2014/2015 3.322,94 509,3 1.488 5.455 
    2015/2016 3.320,53 658,3 744 4.959 
Custo* 1.574,85 367,42 743,8 3.181,82 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
* Custo baseado em informações de 224 produtores. 
  

A fonte de recursos utilizados para custeio da lavoura é tanto financiada por terceiros, 

a exemplo das financeiras e cooperativas, quanto próprios. Apenas 9,6% dos produtores 

utilizam unicamente recursos próprios para o plantio e desenvolvimento da atividade, com 

média de áreas cultivadas de 60,4ha±72,6. Já os produtores que financiam com terceiros toda 

a produção (25,9%) exploram em média 102,7ha±184,3 de lavoura. A maioria dos 

agricultores (64,5%) utilizam recursos próprios e de terceiros para o custeio da atividade, 
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59,6% da área cultivada são custeados com recursos de terceiros (área média de 88,5ha± 

120,5ha) (Tabela 8). O acesso a fontes de crédito proporciona aos agricultores oportunidade 

de gerir o seu risco agrícola, uma vez que o crédito pode ser utilizado como uma estratégia de 

gestão (ULLAH; SHIVAKOTI; ALI, 2015). 

Quanto à área explorada, 56,1% dos produtores da amostra utilizam terras próprias e 

cedidas, em média, 51% da terra cultivada por esses produtores é própria, com extensão 

média de 91,46ha±152ha. Os produtores que cultivam unicamente em área própria (38,9%) 

plantam em média 113,8ha±176,9ha. Apenas 5% dos produtores cultivam exclusivamente em 

áreas cedidas (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Recursos para plantio e áreas de cultivo da soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 

 
Características 

 
N 

 
% 

Média 
(ha) 

% (ha) 
Média 

 
SD 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Recursos por ha        
 Próprio  31 9,6 60,4  72,6 3,6 242,0 
 Terceiros 83 25,9 102,7  184,3 4,8 1.210,0 
 2 Fontes 207 64,5 144,3  175,0 3,6 919,6 
       Próprio   55,8 40,4 77,1 1,2 484,0 
       Terceiros   88,5 59,6 120,5 2,4 798,6 
Área cultivada        
 Própria 125 38,9 113,8  176,9 4,8 1.210,0 
 Cedida 16 5,0 94,6  221,2 3,6 895,4 
 Própria + Cedida 180 56,1 172,9  243,2 3,6 1.899,7 
       Própria   91,46 51,0 152,0 2,4 968,0 
       Cedida   81,42 49,0 132,4 1,21 1.173,7 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

A remuneração da área de terceiros ocorre em 68,4% dos contratos, com a destinação 

de produto (sacas por ha) e em 25,4% com preço fixo por ha, já a terceirização do processo 

produtivo ocorre principalmente para a colheita da safra (50,5%). Porém 47,7% dos 

produtores pesquisados realizam todo o processo produtivo, sem terceirizar nenhuma parte. O 

armazenamento dos grãos, para 99,4% dos produtores, é realizado diretamente com as 

cooperativas e cerealistas (Tabela 9). 

As áreas de terceiros, consideradas nesta pesquisa cedidas, podem ocorrer de três 

formas: o arrendamento, o comodato e a parceria. O arrendamento pode ser conceituado como 

relação que se assemelha ao aluguel de um imóvel, para a qual uma parte cede à outra seu uso 

sob condições de utilização, manutenção, prazo e remuneração, já a parceria é diferente no 

sentido de que os parceiros dividem os riscos e frutos em proporções estipuladas (ALMEIDA; 

BUAINAIN, 2013), e o comodato ocorre com a cessão do imóvel sem retribuição pecuniária. 

Nesse sentido, a microrregião de Pitanga tem predominância de contratos de arrendamento ou 

parceria, uma vez que apenas 2,1% dos produtores informaram outra forma de pagamento. 
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Quanto ao processo produtivo, mais da metade da amostra terceiriza a colheita dos 

grãos, o que pode ser justificado pelo custo elevado de aquisição da máquina, considerando-se 

a predominância de pequenos produtores na amostra e que a viabilidade econômico-financeira 

fica comprometida em função da quantidade de área explorada. O mesmo ocorre com as 

estruturas de armazenamento, que demandam alto investimento e capacidade de 

armazenamento, o que inviabiliza o investimento para os pequenos produtores.  

 

Tabela 9 – Estrutura de produção de produtores rurais. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Características N % média 
Regime de pagamento   
 Sacas por ha 132 68,4 
 Preço fixo por ha 49 25,4 
 Percentual da produção 8 4,1 
 Outra 4 2,1 

Processo produtivo*   
 Colheita 162 50,5 
 Não terceirizo 153 47,7 
 Plantio 64 19,9 
 Pulverização 40 12,5 
 Outra (frete) 48 14,9 

Armazenagem na propriedade   
 Não 319 99,4 
 Sim 2 0,6 
Outra fonte de renda   
 Não 238 74,1 
 Sim 83 25,9 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
* Excede o n da amostra por ser questão de múltipla resposta. 

 

Quanto a outras rendas, 74,1% dos agropecuaristas não possuem outra fonte de renda 

(Tabela 9). Dos produtores que possuem, destacam-se, entre os agricultores, a propriedade de 

empresas (19,3%), transporte escolar ou carga (14,5%), renda de aluguel (10,8%) e 

pensionista do INSS (10,8%) (Tabela 10). Os estudos de Saqib et al. (2016) e Iqbal et al. 

(2016) identificaram que, à medida que a renda de outras atividades aumentava, os produtores 

eram mais propensos ao risco operacional. 

 

Tabela 10 – Outras atividades desenvolvidas por produtores rurais. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Atividade N % 
Empresário 16 19,3 
Transporte 12 14,5 
Aluguel 9 10,8 
Pensionista 9 10,8 
Funcionário público 7 8,4 
Funcionário emp. Part. 7 8,4 
Agrônomo  5 6,0 
Outras 18 21,7 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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4.2 EXPOSIÇÃO A RISCO DE MERCADO 

 

Constatou-se que 37,7% dos produtores não fizeram contrato de venda antecipada de 

sua produção de soja nos últimos três anos, e a maior incidência de realização de contratos 

(56,4%) foi na safra 2015/2016. Sobre a porcentagem da produção com contratação de venda 

antecipada, a maioria (61,5%) dos produtores contratou a venda de até 30% da produção. Para 

os produtores, colher e estocar o produto garante maior ganho financeiro, pois, para 31,2% 

dos agricultores, o maior ganho ocorre com a realização de contrato de parte da produção, 

deixando o restante disponível para vender, conforme interesse, seguido das opções colher e 

estocar, realizando a venda em vários momentos (28,7), e colher e estocar, aguardando um 

bom preço para fazer a venda (24,9%) (Tabela 11).  

 

Tabela 11 –  Contratações e tipo de comercialização da produção de soja. Microrregião de Pitanga, 
Paraná. 2016 

Características N % 
Contratos realizados   
 Safra 2013/2014 121 37,7 
 Safra 2014/2015 153 47,7 
 Safra 2015/2016 181 56,4 
 Não contratou 121 37,7 
Contratação da última produção    
 Até 10% 10 5,0 
 Mais de 10% até 20% 31 15,5 
 Mais de 20% até 30% 82 41,0 
 Mais de 30% até 40% 35 17,5 
 Mais de 40% até 50% 34 17,0 
 Mais de 50% até 70% 8 4,0 
 Mais de 70% 0 0,0 
Tipo de comercialização que percebe maior ganho   
 Vender toda a produção no momento da colheita 28 8,7 
 Colher e estocar, aguardando um bom preço para fazer a venda 80 24,9 
 Colher e estocar, fazendo vendas em vários momentos 92 28,7 
 Fazer contrato de parte e deixar o restante disponível 100 31,2 
 Fazer contrato de metade e deixar o restante disponível 18 5,6 
 Fazer contrato da maior parte, deixando pouco disponível 1 0,3 
 Fazer contrato antecipado de toda a produção 2 0,6 
Razão de não fazer contrato de venda antecipada   
 Não confia neste tipo comercialização 18 5,6 
 Não confia nas empresas que realizam as contratações 1 0,3 
 O valor de comercialização não é satisfatório 48 15,0 
 A venda direta, sem contrato, lhe permite maiores ganhos 73 22,7 
 Outros* 8 2,5 
Contrata operações de comercialização ou estocagem   
 Sempre  14 4,4 
 Quase sempre 11 3,4 
 Muitas vezes 5 1,6 
 Algumas vezes 34 10,6 
 Poucas vezes 57 17,8 
 Nunca 200 62,3 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
* Grande variação do preço (0,6%) e medo de frustração de safra (1,9%). 
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Esses dados corroboram a afirmação de Morais, Cezar e Souza (2011) de que, para a 

maioria dos produtores, os derivativos não atendem a suas expectativas de minimização de 

risco de preço, mesmo que este faça uso dos instrumentos. 

Na pesquisa desenvolvida por Velandia et al. (2009), com produtores de Iowa, 

aproximadamente 38% a 49% dos agricultores utilizavam a venda em contrato, e os 

produtores com maior escolaridade e proprietários de grandes explorações tendiam a usar 

contratos a termo, resultado que pode ser relacionado à capacidade de compreender e utilizar 

melhor as variações de riscos. 

Para os produtores que não realizam a venda antecipada da produção, as principais 

razões da escolha devem-se à percepção de que a venda direta, sem contrato, permite  

maiores ganhos (22,7%) e que o valor de comercialização com contrato não é satisfatório 

(15%).  

Outra ferramenta de apoio à comercialização, que pode ser utilizada de forma 

estratégica para manter o estoque dos produtos enquanto se aguarda a elevação do preço de 

venda, são a opções financeiras de comercialização e estocagem, porém 62,3% nunca a 

utilizaram, por talvez não conhecer, 17,8% a contrataram poucas vezes (Tabela 11). 

Na Tabela 12, observa-se que a venda antecipada da soja ocorre principalmente nos 

meses de maio (20,4%), junho (17,9%) julho (16,6%) e o vencimento dos contratos ocorre em 

81,7% dos casos nos meses de abril (37,9%) e maio (43,8%). 

 

Tabela 12 –  Contratação e vencimento dos contratos, segundo período do ano. Microrregião de 
Pitanga, Paraná. 2016 

Meses 
Contratação  Vencimento 

N %  N % 
Fevereiro 4 1,7  - - 
Março 5 2,1  27 11,5 
Abril 21 8,9  89 37,9 
Maio 48 20,4  103 43,8 
Junho 42 17,9  8 3,4 
Julho 39 16,6  5 2,1 
Agosto 16 6,8  2 0,9 
Setembro 16 6,8  1 0,4 
Outubro 19 8,1  - - 
Novembro 18 7,7  - - 
Dezembro 7 3  - - 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Na pesquisa realizada, os produtores informaram 235 contratos de venda antecipada. 

Para os contratos fechados no mês de maio, o preço médio nos três anos foi inferior ao preço 

médio dos contratos fechados nos demais meses. Na comparação entre os anos agrícolas 
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2014/2015 e 2016/2017, o preço médio do mês de junho foi superior aos dos meses de maio e 

de julho (Tabela 13). 

 
Tabela 13 –  Preço médio da comercialização da saca de soja, segundo meses do ano safra. 

Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Mês contratado 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 
Maio 60,00 58,00 66,25 78,36 
Junho  61,14 66,96 80,28 
Julho  58,83 68,50 79,06 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

O grau de concordância e percepção dos produtores para situações relacionadas à 

comercialização da produção é descrito na Tabela 14. Para 52,7% dos produtores, o contrato 

de venda futura é uma forma de fixar o preço do produto, e essa estratégia é vista como forma 

de se correr menos risco de variação de preço, por 55,2% dos entrevistados, contudo apenas 

29,9% concordam parcialmente que, na média, os ganhos são melhores nas vendas realizadas 

por contrato antecipado. 

Sobre a venda do produto disponível no mercado spot, a percepção de 50,5% dos 

produtores é de que este tipo de comercialização permite maiores ganhos financeiros. Já para 

57,3% dos agricultores, a realização do contrato de venda antecipada garante ao menos o 

pagamento do custo de produção e 48,6% realizam a venda quando o preço permite ganho 

acima do custo de produção (Tabela 14). 

A venda antecipada da soja é uma opção utilizada para se garantir o pagamento dos 

financiamentos agropecuários, para 53% dos produtores, mas apenas 33% dos agricultores 

contratam a venda antecipada com medo de não ter receita para pagamento do custeio 

agrícola, pois 40,8% dos produtores têm medo da queda do preço de venda no momento da 

colheita. Ainda, segundo os entrevistados, um dos motivos que impactam na decisão da venda 

antecipada é o risco de frustração de safra para 54,8% deles, ou seja, a redução da produção é 

fator de ponderação para a menor realização de contrato e de redução de percentual de 

comercialização da produção. Dessa forma, vender toda a produção de forma antecipada não é 

um bom negócio para 54,2% dos pesquisados (Tabela 14). 

 
 
 
 



 

Tabela 14 – Percepção dos produtores rurais aos fatores ligados à comercialização da produção de soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 
Percepção   CT CP NC/D DP DT NS 
Vender a soja antecipadamente permite fixar o preço do produto. N 169 65 35 10 18 22 

% 53,0 20,4 11,0 3,1 5,6 6,9 
Vender parte da safra antecipadamente é uma forma de correr menos risco de variação de preço. N 177 83 36 2 10 11 

% 55,5 26,0 11,3 0,6 3,1 3,4 
Em média, os ganhos são melhores nas vendas contratadas antecipadamente. N 32 96 83 54 32 22 

% 10 30,1 26,0 16,9 10 6,9 
Sinto que tenho ganhos financeiros maiores com venda da soja disponível (spot). N 162 75 34 17 9 22 

% 50,8 23,5 10,7 5,3 2,8 6,9 
Faço contrato de venda antecipada, como forma de garantir receita suficiente para cobrir o custo de produção. N 184 47 39 14 21 14 

% 57,7 14,7 12,2 4,4 6,6 4,4 
Faço contrato de venda quando o preço permite ganho além do custo de produção. N 156 60 55 12 17 19 

% 48,9 18,8 17,2 3,8 5,3 6,0 
O contrato de venda futura é uma opção de garantir receita para pagamento do financiamento agrícola. N 170 71 43 9 14 12 

% 53,3 22,3 13,5 2,8 4,4 3,8 
Faço contrato porque tenho medo de não possuir receita para pagamento do custeio agrícola. N 106 49 64 21 55 24 

% 33,2 15,4 21,1 6,6 17,2 7,5 
Faço contrato de venda antecipada porque tenho medo que o preço caia no momento da colheita. N 131 70 52 21 30 15 

% 41,1 21,9 16,3 6,6 9,4 4,7 
Não acho bom negócio vender toda a produção por meio de venda antecipada. N 174 41 31 23 36 14 

% 54,5 12,9 9,7 7,2 11,3 4,4 
Um dos motivos que me leva a firmar menos contratos de venda é o risco de frustração (quebras) na safra. N 176 66 29 17 15 16 

% 55,2 20,7 9,1 5,3 4,7 5,0 
Na prática, não existe diferença nos ganhos na comparação entre a venda antecipada em contrato e do produto 
disponível.  

N 30 86 74 36 60 33 
% 9,4 27,0 23,2 11,3 18,8 10,3 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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O armazenamento para venda posterior pode ser uma estratégia para obtenção de 

melhores preços, porém 37,1% dos agricultores não conseguem realizá-lo pelo prazo das 

dívidas, forçando-os a comercializar a produção após a safra. Mesmo assim, 65,1% dos 

respondentes acreditam que o produtor deve conhecer seu custo de produção e vender o 

produto quando perceber que terá lucro. Para 67,6% dos respondentes, o financiamento junto 

às instituições financeiras auxilia na redução dos riscos da atividade. E planejar a produção 

agrícola pode contribuir para a realização da compra antecipada dos insumos, o que, para 

40,8% dos agricultores, permite obter melhores preços (Tabela 15). 

O programa de preço mínimo e estoque estabelecido pelo governo na tentativa de proteção 

ao produtor, para 39,6% dos produtores, não é eficiente, ou seja, não cumpre o papel para qual foi 

criado. E 14% dos produtores não têm conhecimento do programa governamental (Tabela 15). 

 
Tabela 15 –  Fatores ligados à operacionalização da produção de soja. Microrregião de Pitanga, 

Paraná. 2016 
Percepção  CT CP NC/D DP DT NS 
Não armazeno produto para venda posterior devido ao 
prazo das dívidas. 

N 118 86 32 34 35 14 
% 37,0 27,0 10,0 10,7 11,0 4,4 

O produtor deve conhecer seu custo de produção e vendê-
la (antecipada ou disponível) quando perceber lucro. 

N 209 57 29 11 8 5 
% 65,5 17,9 9,1 3,4 2,5 1,6 

O financiamento junto a instituições financeiras auxilia 
a diminuir os riscos. 

N 216 53 15 13 16 6 
% 67,7 16,6 4,7 4,1 5,0 1,9 

Comprar um insumo antecipadamente permite 
conseguir melhores preços. 

N 131 89 45 32 15 7 
% 41,1 27,9 14,1 10,0 4,7 2,2 

O programa de preço mínimo e de estoque para 
estabilizar o preço é eficiente. 

N 27 46 44 32 126 44 
% 8,5 14,4 13,8 10,0 39,5 13,8 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Para a atribuição do escore de risco para os fatores de mercado, foram consideradas as 

oito questões descritas no Quadro 5. Para estes indicadores, o Alfa de Cronbach foi de 0,776. 

 

Quadro 7 – Estatística de confiabilidade risco de mercado 
Alfa deCronbach N de itens 

0,776 8 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

O escore médio de risco identificado para a microrregião de Pitanga, baseado na 

percepção dos produtores, foi de 16,41±6,18 (Quadro 8). Os produtores identificam e 

declaram ter atitudes que reduzem suas exposições aos riscos de mercado. 

 
Quadro 8 – Descrição do escore de risco de mercado 

 N Média SD Mínimo Máximo 
Percentis 

25th 50th (Median) 75th 
R_M 319 16,4138 6,18208 8,00 40,00 12,0000 15,0000 20,0000 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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Ao se considerar a distribuição dos níveis de exposição de risco, conforme pode ser 

observado na Figura 2, a exposição do risco de mercado da microrregião é de moderada à 

baixa. 

 

Figura 2 – Nível de exposição ao risco de mercado 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 
A literatura sobre os riscos de mercado para produtores rurais apresenta-se incipiente. 

Não há artigos que possam suportar uma comparação com os resultados encontrados aqui, o 

que torna os resultados inéditos. 

Para se categorizar os produtores pelos escores, foi atribuída uma escala de 5 em 5 

pontos na qual se identificou que 35,73% (114) da amostra possuem escore de risco de 15 

pontos e que 75,86% possuem escore de até 20 pontos de risco. Na população estudada 

foram identificados 17 (5,3%) produtores com risco de 30 pontos e cinco (1,56%) com 

exposição de 35 pontos na escala e apenas quatro (1,25%) casos de exposição elevada ao 

risco de mercado (40 pontos). 
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Gráfico 1 – Histograma do escore e frequência de risco de mercado 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Para a microrregião, a maior parte (75%) se expõe de forma moderada à baixa aos 

riscos de mercado (Gráfico 1). Os produtores têm diferentes aversões ao risco (WILSON; 

DAHL, 2009), o que determina sua exposição e suas escolhas. A aversão ao risco inibe os 

agricultores de fazerem escolhas que possam aumentar sua renda (HOWLEY et al., 2016) 

 
4.3 EXPOSIÇÃO A RISCO DE OPERAÇÃO 

 

A exposição aos riscos da atividade pode ser mitigada com a utilização de seguros e 

do Proagro. Na Tabela 16, observa-se que o seguro de receita tem baixa adesão dos produtores 

- 82,6% não aderem e 14,6% não conhecem o produto. Esta opção de seguro tem a 

prerrogativa de manutenção da receita projetada pelo produtor, ou seja, considera a 

produtividade e o preço, dentro do planejamento de cultivo (BRISOLARA, 2013). Esta baixa 

adesão ou conhecimento do produto pode ser atribuída à oferta da modalidade ser recente. 

Para Brisolara (2013), a proteção simultânea às principais fontes de instabilidade da receita 

agrícola, produtividade e preço facilita a gestão do empreendimento. 

Para cobertura das intempéries das lavouras, 37,9% dos produtores utilizam o seguro 

agrícola e 57,6% não contratam este mitigador, já 65,7% dos agricultores aderem ao Proagro em 

suas contratações (Tabela 16). Estas modalidades de mitigadores promovem a estabilidade em 

relação à produtividade, afetada por fatores ligados à produção. Velandia et al. (2009), 

identificaram que 46% dos produtores Iowa e Indiana utilizavam algum tipo de seguro agrícola, o 

que permite supor que a cobertura da microrregião é elevada para fatores ligados à produção.  

53

114

75

51

17
5 4

0

20

40

60

80

100

120

10 15 20 25 30 35 40

Fr
eq

ue
nc

ia

Escore de Risco



69 

Tabela 16 –  Cobertura de seguros e Proagro na produção de soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 
2016 

Percepção 
Seguro agrícola  Seguro faturamento  Proagro 

N %  N %  N % 
Não conheço 14 4,3  47 14,6  4 1,2 
Nada 185 57,6  265 82,6  106 33 
Até 40% da safra 13 4  1 0,3  10 3,1 
41% até 60% da safra 17 5,3  1 0,3  24 7,5 
61% até 80% da safra 55 17,1  3 0,9  45 14 
81% até 100% da safra 37 11,5  4 1,2  132 41,1 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Concomitante à contratação de mitigadores, a adoção de práticas reconhecidamente 

eficientes podem contribuir significativamente para o desenvolvimento produtivo e o 

resultado da atividade. Nesta pesquisa, 65,7% dos produtores sempre utilizam assessoramento 

técnico, 48,3% realizam rotação de cultura, 80,4% sempre adquirem variedades apropriadas 

ao clima e ao solo, 76,3% cultivam variedades resistentes a pragas e doenças características 

da região, e 62,9% dos agricultores sempre se informam da expectativa de clima para utilizar 

variedades mais eficientes às condições climáticas (Tabela 17). O formato da gestão dos 

fatores ligados à produção, adotado pelos produtores, pode ser reflexo de fatores ligados à 

idade, acesso à informação (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012) e experiência (KISAKA-

LWAYO; OBI, 2012; SAQIB et al., 2016; LUCAS; PABUAYON, 2011), que podem 

influenciar significativamente na capacidade de assumir riscos e determinar as estratégias de 

atuação dos produtores (KISAKA-LWAYO; OBI, 2012).   

Outras informações sobre práticas dos produtores de soja são de que apenas 37,4% 

sempre registram dados e informações da lavoura, 55,8% sempre acompanham e controlam os 

gastos da safra e 63,2% fazem o planejamento antecipado. Além disso 51,4% sempre realizam 

o controle e acompanham os preços para compra de insumos, peças de reposição de máquinas 

e equipamentos, porém a prática de reuniões com sócios ou equipe de trabalho nunca é 

realizada por 30,5% dos entrevistados (Tabela 17). Os agricultores normalmente baseiam suas 

percepções em experiências passadas e na disponibilidade de informações sobre determinada 

cultura (LUCAS; PABUAYON, 2011). 

Outro fator importante para a condução da lavoura é atender aos delineamentos do 

Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), e na microrregião pesquisada observou-se 

que 79,1% sempre seguem essa prerrogativa e 10,6%, quase sempre (Tabela 17). Isso posto, a 

ferramenta disponibilizada pelo MAPA (BRASIL, 2017) tem contribuído para amenizar os 

riscos climáticos, cumprindo, assim, seu papel. 



 

Tabela 17 – Percepção de risco do processo produtivo da soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 

Percepção  Sempre Quase 
Sempre 

Muitas 
Vezes 

Algumas 
Vezes 

Poucas 
Vezes 

Nunca 

Utiliza assessoramento técnico  N 211 54 13 13 23 7 
% 65,7 16,8 4,0 4,0 7,2 2,2 

Faz rotação de cultura N 155 55 19 55 33 4 
% 48,3 17,1 5,9 17,1 10,3 1,2 

Adquire variedades apropriadas ao clima e ao solo da região. N 258 41 14 5 3 0 
% 80,4 12,8 4,4 1,6 0,9 0,0 

Cultiva variedades resistentes a pragas e doenças características da região N 245 52 16 5 2 1 
% 76,3 16,2 5,0 1,6 0,6 0,3 

Informa-se sobre o clima para utilizar variedades mais eficientes N 202 58 29 15 8 9 
% 62,9 18,1 9,0 4,77 2,5 2,8 

Tem registro de dados e informações da condução da lavoura N 120 67 19 35 40 40 
% 37,4 20,9 5,9 10,9 12,5 12,5 

Acompanha e controla os gastos da safra N 179 59 17 32 20 14 
% 55.8 18,4 5,3 10,0 6,2 4,4 

Planeja antecipadamente a safra N 203 51 24 16 18 9 
% 63,2 15,9 7,5 5,0 5,6 2,8 

Faz reunião periódica com sócios ou equipe de trabalho N 70 54 23 36 40 98 
% 21,8 16,8 7,2 11,2 12,5 30,5 

Controla e acompanha os preços, compra de insumos, peças de reposição de máquinas e 
equipamentos 

N 165 68 22 22 27 17 
% 51,4 21,2 6,9 6,9 8,4 5,3 

Segue o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) N 254 34 12 9 3 9 
% 79,1 10,6 3,7 2,8 0,9 2,8 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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As fontes de risco à produção e comercialização são apresentadas na Tabela 18. As 

maiores médias foram atribuídas pelos produtores aos fatores de climáticos (5,58 pontos), ao 

preço do dólar (5,38 pontos), à variação do preço da soja (5,32 pontos), à expectativa de safra 

dos Estados Unidos e Argentina (5,3 pontos) e às pragas e doenças da lavoura (5,26 pontos).  

Para os produtores, o clima representa um risco elevado para atividade, 43,9% dos 

produtores atribuíram a nota máxima a este fator. Já o preço dos insumos teve notas acima da 

média, porém não é considerado risco extremo, sendo que 25,5% dos agricultores atribuíram 

nota 4 e 25,2%, nota 5 para a representação de risco. O preço de comercialização da soja 

recebeu notas mais elevadas dos produtores, no escore máximo de 7 pontos, 28,3% dos 

sojicultores atribuíram nota 5 para o risco, e 24,3% consideram nota 6 e mesmo percentual 

considera nota 7 (Tabela 18). 

O governo, para 29% dos produtores, é responsável pelo elevado risco na atividade, 

com nota máxima (7). Pragas e doenças também representam grande risco para os produtores, 

28% atribuíram nota máxima e 21,5%, nota 6, ou seja, na percepção dos produtores 

pesquisados, representam grande potencial de perdas. Outro fator com reflexos na atividade 

dos sojicultores é a expectativa da safra nos Estados Unidos e Argentina, que, para 25,5% dos 

produtores, tem grande interferência (nota 7) na produção nacional, 24% atribuíram nota 5 e 

23,7%, nota 6. O preço do dólar também representa elevado risco para a atividade, com 

atribuições de notas 5 (23,4%), 6 (30,8%) e 7 (22,4%). Outros fatores, como a variação do 

preço das máquinas agrícolas, têm grau de impacto médio no risco da atividade (nota 4 – 

21,8% e nota 3 – 20,6%), já a expectativa de consumo interno também apresenta nível de 

risco acima da média (4,31%), em que 26,2% dos agricultores atribuíram nota 4 para este 

risco da atividade (Tabela 18). 

Resultados corroboram as afirmações de Musshoff, Odening e Xu (2011), Finger 

(2012), Ullah et al. (2015), Gilbert e Morgan (2010) e Trostle (2008) de que o clima é fonte 

dominante de risco de produção, pela impossibilidade de controle dos eventos (FINGER, 

2012). O segundo elemento de maior risco na percepção dos produtores, o dólar, tem 

interferência direta no preço da commoditie como no dos insumos (HOFER et al., 2006) e 

que, por esse efeito duplo, interfere diretamente nas receitas dos produtores, reduzindo sua 

lucratividade. E o terceiro fator de maior escore de risco na percepção dos produtores, o 

preço, é uma das principais fontes de incerteza, que pode inviabilizar a produção (FREITAS; 

SAFADI, 2015). 

A demanda é uma das fontes da variabilidade do preço (CHRISTIAENSEN, 2009; 

FRANKEL, 2014; GILBERT, 2010). Principalmente a expectativa de safra e produção dos 
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Estados Unidos, maior produtor de soja, que exerce forte influência na oscilação do preço da 

soja brasileira. E em quinto lugar dos fatores de risco para a produção da soja estão as pragas 

e doenças, que também têm forte impacto na produtividade. Porém são fatores em que o 

produtor pode exercer controle, utilizando tecnologias e manejo adequados. 

Os resultados sugerem um papel maior para o governo, por sua importante função para o 

desenvolvimento de políticas voltadas para o setor, como na política econômica e de pesquisa e 

desenvolvimento. O governo e as instituições de pesquisa são essenciais para o desenvolvimento 

de tecnologias e comunicação de riscos potenciais (LUCAS; PABUAYON, 2011). 

 
Tabela 18 –  Fonte de risco de produção e comercialização de soja. Microrregião de Pitanga, Paraná. 

2016 

Fatores 
Escore 

 1 2 3 4 5 6 7 Média 
Clima N 8 6 18 32 61 55 141 

5,58 
% 2,5 1,9 5,6 10,0 19,0 17,1 43,9 

Preço dos insumos N 5 12 39 82 81 55 47 
4,79 

% 1,6 3,7 12,1 25,5 25,2 17,1 14,6 
Preço da soja N 8 11 12 43 91 78 78 

5,32 
% 2,5 3,4 3,7 13,4 28,3 24,3 24,3 

Governo N 15 18 32 64 48 51 93 
4,98 

% 4,7 5,6 10,0 19,9 15,0 15,0 29,0 
Pragas e doenças N 6 11 28 54 63 69 90 

5,26 
% 1,9 3,4 8,7 16,8 19,6 21,5 28,0 

Expectativa EUA e Argentina N 8 8 19 51 77 76 82 
5,30 

% 2,5 2,5 5,9 15,9 24,0 23,7 25,5 
Dólar N 6 6 16 47 75 99 72 

5,38 
% 1,9 1,9 5,0 14,6 23,4 30,8 22,4 

Máquinas agrícolas N 31 58 66 70 43 29 24 
3,68 

% 9,7 18,1 20,6 21,8 13,4 9,0 7,5 
Consumo nacional N 19 23 47 84 77 40 31 

4,31 
% 5,9 7,2 14,6 26,2 24,0 12,5 9,7 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Para o escore de risco de operação, foram consideradas 11 questões do bloco 

operacional (Quadro 6), cujo Alfa de Cronbach foi de 0,760 (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Estatística de confiabilidade do risco operacional 
Alfa deCronbach N de itens 

0,760 11 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Para a atribuição do escore de risco de operação, foram considerados todos (321) os 

questionários respondidos. O escore de risco de operação, identificado para a microrregião de 

Pitanga, foi de 14,87±5,11 (Quadro 10). Considerando-se a escala de graduação máxima de 

40 pontos, a exposição ao risco de operação da microrregião é baixa.  
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Quadro 10 – Descrição do escore operacional 
R_OP N Média SD Mínimo Máximo Mediana Moda 

321 14,8785 5,11318 8,00 31,00 14,000 10,000 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

Ao se considerar a distribuição do nível de exposição de risco de operação da amostra, 

conforme Figura 3, a exposição do risco de operação à microrregião é de baixa à moderada. 

Os produtores realizam atividades e ações voltadas para a redução de sua exposição a  riscos 

de operação. 

 

Figura 3 – Nível de exposição ao risco de operação 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

  

Na frequência observada da amostra é possível identificar que 36,44% possuem escore 

de risco de 15 pontos e 85,66% encontram-se nos escores de 10 a 20 pontos de risco. Na 

população estudada foram identificados 11 produtores que possuem escore de exposição ao 

risco mais elevada que a média da amostra (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Histograma do escore e frequência de risco de operação 

 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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Os resultados desta pesquisa quanto à aversão e exposição são consistentes com os 

achados de Iqbal et al. (2016), Ullah et al. (2015) e Saqib et al. (2016). Quando a percepão de 

risco do podutor é elevada, este terá mais acesso aos risco e adotará  mitigadores para reduzir 

sua exposição aos riscos da atividade (SAQIB et al., 2016). Os indivíduos avessos ao risco 

estão relativamente dispostos a renunciar a maiores retornos em função menor variabilidade e 

vulnerabilidade (HOWLEY et al., 2016).  

 

4.4 ESTRATÉGIAS DE COMERCIALIZAÇÃO 
 

4.4.1 Estratégia de venda no mercado spot 

  

 Na situação criada para simulação das estratégias considerou-se a comercialização de 

5.000 sacas (60kg/sc) de soja, replicando-se a estratégia nas safras 2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016 (Tabela 19). 

 E o preço da soja no mercado spot apresentou redução no momento da colheita, em relação 

ao período de plantio, apenas, na safra 2013/2014 (-6,38%). Porém ainda permitiu ao produtor uma 

margem de retorno do capital investido de 114,05%. Nas demais safras o valor de comercialização 

em maio foi superior ao de outubro, com maior preço na safra 2015/2016 (R$ 82,29). Já o custo de 

produção apresentou pequena variação nos três anos estudados, com redução na safra 2015/2016, o 

que contribuiu para o aumento da margem percebida pelo cliente (Tabela 19).  

A margem de retorno, na safra de 2014/2015, foi a menor das três safras, em função da 

redução do preço de comercialização e aumento do custo de produção, porém ainda se 

manteve elevada, 95,16% do capital investido. Na safra 2015/2016, o produtor obteve a maior 

remuneração de capital dos três anos analisados, com retorno de 161,90% do capital 

investido, resultado da elevação do preço de comercialização e redução do custo de produção.  

 
Tabela 19 – Simulação da estratégia de comercialização do total da produção no mercado spot. 

Microrregião de Pitanga, Paraná 
Variáveis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Quantidade comercializada (sc) 5.000 5.000 5.000 
Preço época de plantio (outubro) 72,43 59,58 78,14 
Preço época da colheita (maio) 67,81 62,10 82,29 
Variação de preço na safra -6,38 4,23 5,31 
Custo de produção (sc) 31,68 31,82 31,42 
Custo total 158.400,00 159.100,00 157.100,00 
Faturamento 339.050,00 310.500,00 411.450,00 
Resultado líquido 180.650,00 151.400,00 254.350,00 
Remuneração do capital investido 114,05 95,16 161,90 

Fonte: elaboração própria. 
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Essa estratégia é utilizada por 37,7% dos produtores da amostra estudada, observa-se 

que estes produtores lograram maior êxito na última safra. Porém constata-se que, nas três 

safras analisadas, os produtores obtiveram resultados positivos (Tabela 19), apesar da grande 

variabilidade do preço ocorrido. 

 

4.4.2 Estratégia de venda no mercado futuro 

 

A venda antecipada de toda a produção, nos três anos analisados, permitiu 

rentabilidade satisfatória, principalmente na safra 2014/2015 (127,84). Nessa safra o preço 

fixado em contrato foi superior ao da venda direta, que foi 14,34% menor no mercado spot ao 

preço pré-fixado. Diferentemente, nas safras 2013/2014 e 2015/2016 o preço de venda direta 

(spot) foi superior ao preço fixado no contrato, em 4,54% e 27,86% respectivamente. O 

resultado líquido das safras 2013/2014 e 2015/2016 foi 164 mil, com remuneração do capital, 

de 103.95% para 104,84%. Nas três safras analisadas a remuneração do capital investido foi 

superior a 100% (Tabela 20). 

 

Tabela 20 –  Simulação da estratégia de comercialização total da produção com contrato. Microrregião 
de Pitanga, Paraná 

Variáveis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Quantidade comercializada (sc) 5.000 5.000 5.000 
Preço de contrato/ sc (maio) 64,61 72,50 64,36 
Preço época da colheita (spot - maio) 67,81 62,10 82,29 
Variação de preço  4,95 -14,34 27,86 
Custo de produção (sc) 31,68 31,82 31,42 
Custo total 158.400,00 159.100,00 157.100,00 
Faturamento 323.050,00 362.500,00 321.800,00 
Resultado líquido 164.650,00 203.400,00 164.700,00 
Remuneração do capital investido 103,95 127,84 104,84 

Fonte: elaboração própria. 

 

Mesmo sendo uma estratégia pouco utilizada pelos produtores da amostra, esta se 

apresenta como uma opção que garantiu segurança em relação ao risco de preço e ainda 

manteve elevada margem de retorno do capital investido. 

 

4.4.3 Estratégia de venda no mercado spot (70) e futuro (30)  

 

Nesta estratégia, optou-se por seguir a proporção de maior incidência na microrregião 

de Pitanga, identificada na pesquisa de campo, ou seja, venda antecipada de 30% da produção 

e 70% no mercado spot. Nessa simulação, o preço médio obtido pelo produtor na safra 
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2015/2016 foi R$ 76,91 por saca, o que proporcionou um retorno do capital investido de 

144,78%. O retorno sobre o capital investido foi de 111,02% em 2013/2014, 104,97% em 

2014/2015. Neste último ano, o valor do produto disponível foi o maior registrado. Pelo fato 

de a estratégia de venda ocorrer em média de 70% nesse mercado, a rentabilidade foi elevada 

na última safra e a rentabilidade nos três aos foi superior a 100% do capital investido (Tabela 

21).  

 
Tabela 21 – Simulação da estratégia de comercialização 30/70. Microrregião de Pitanga, Paraná 

Variáveis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Quantidade comercializada (sc) 5.000 5.000 5.000 
Preço de contrato/ sc (maio) 64,61 72,50 64,36 
Preço mercado spot (maio) 67,81 62,10 82,29 
Variação de preço na safra 4,95 -14,34 27,86 
Custo de produção (sc) 31,68 31,82 31,42 
Custo total 158.400,00 159.100,00 157.100,00 
Faturamento mercado futuro (30%) 96.915,00 108.750,00 96.540,00 
Faturamento mercado spot (70%)  237.335,00 217.350,00 288.015,00 
Faturamento total 334.250,00 326.100,00 384.555,00 
Preço médio obtido 66,85 65,22 76,91 
Variação do preço médio do contrato 3,47 -10,04 19,50 
Variação do preço médio spot -1,42 5,02 -6,54 
Resultado líquido 175.850,00 167.000,00 227.455,00 
Remuneração do capital investido 111,02 104,97 144,78 

Fonte: elaboração própria. 

 

A comercialização em ambos os mercados (spot e futuro) permite ao produtor ter 

previsibilidade de faturamento de parte de sua produção de forma a garantir o pagamento total 

ou parcial do custo de produção, enquanto o restante fica disponível para venda no mercado 

spot, na busca de melhores preços de comercialização e consequente maior retorno financeiro. 

 

4.4.4 Estratégia de venda nos mercados spot (50) e futuro (50) 

  

 Nesta simulação, com exceção da safra 2014/2015, quando o preço fixado em contrato 

foi superior (R$ 72,50) ao preço de mercado spot, nos demais anos o faturamento no mercado 

à vista foi superior. Já o faturamento total foi crescente nos três nos analisados, de R$ 

331.050,00 em 2014, R$ 336.500,00 em 2015 e R$ 366.625,00 em 2016.  

A safra 2015/2016, além da redução de custo, teve o melhor preço de comercialização 

no mercado à vista, o que permitiu que o produtor obtivesse um retorno de 133,37% sobre o 

capital investido. Para essa safra, o preço médio de comercialização da produção foi de R$ 

73,33. A estratégia na safra 2014/2015 permitiu ao produtor uma margem de retorno do 

capital de 111,50%, e o preço fixado em contrato foi superior ao das demais safras. Com a 
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proporção 50/50, permitiu o equilíbrio do faturamento que teve crescimento constante e 

refletiu no retorno do capital investido, que foi crescente nos três anos – 109%, 111.50% e 

133,37%, respectivamente (Tabela 22). Essa estratégia permite ao produtor se beneficiar das 

altas dos preços no mercado à vista, além de garantir receita para pagamento de seus custos de 

produção. 

 

Tabela 22 – Simulação da estratégia de comercialização 50/50. Microrregião de Pitanga, Paraná 
Variáveis 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Quantidade comercializada (sc) 5.000 5.000 5.000 
Preço de contrato/ sc (maio) 64,61 72,50 64,36 
Preço mercado spot (maio) 67,81 62,10 82,29 
Variação de preço na safra 4,95 -14,34 27,86 
Custo de produção (sc) 31,68 31,82 31,42 
Custo total 158.400,00 159.100,00 157.100,00 
Faturamento mercado futuro (50%) 161.525,00 181.250,00 160.900,00 
Faturamento mercado spot (50%)  169.525,00 155.250,00 205.725,00 
Faturamento total 331.050,00 336.500,00 366.625,00 
Preço médio obtido 66,21 67,30 73,33 
Variação do preço médio do contrato 2,48 -7,17 13,93 
Variação do preço médio spot -2,36 8,37 -10,89 
Resultado líquido 172.650,00 177.400,00 209.525,00 
Remuneração do capital investido 109,00 111,50 133,37 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.4.5 Análise comparativa das estratégias 

 

 A análise comparativa entre as estratégias de comercialização demonstrou que o 

custo de produção teve pouca variação nos anos analisados, diferente do preço de 

comercialização, tanto no mercado spot, como no futuro. Porém o preço médio de 

comercialização, em todas as situações analisadas, foi superior ao custo de produção. O 

preço médio no mercado spot foi menor na safra 2014/2015 (R$ 62,10) e o maior preço foi 

em 2015/2016 (R$ 82,29). O preço de venda antecipada em 2014/2015 (R$ 72,50) foi maior 

que os das outras duas safras. Pela média de preços dos três anos safra, a comercialização 

no mercado spot é a que apresenta maior valor (R$ 70,73). A segunda estratégia que garante 

maior retorno médio sobre o capital investido é a 30/70, ou seja, venda de 30% no mercado 

futuro e 70% no spot com preço médio nos três anos de R$ 69,66 (Tabela 23). 

 A variabilidade dos preços é observada tanto no mercado spot quanto no futuro. Não 

há como se ter uma previsão de qual o mercado apresentará o maior retorno em cada safra. 

Previamente não existe uma escolha mais assertiva de qual será a melhor ou pior escolha, 

como pode ser constatado pela volatilidade entre os preços no mesmo mercado em safras 

diferentes e entre os mercados, pois os preços são influenciados principalmente pela 
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demanda, oferta e câmbio (CHRISTIAENSEN, 2009; FRANKEL, 2014; GILBERT, 2010; 

HOFER et al., 2006; CHEN et al., 2014; MOREIRA; SOUZA; DUCLÓS, 2014). Dessa 

forma, o acompanhamento das informações de mercado, das expectativas de produção e das 

mudanças políticas é importante para a tomada de decisão do momento mais adequado e da 

estratégia a ser adotada para a comercialização.  Contudo o nível de aversão ao risco 

determina o portfólio de estratégias de comercialização e exposição (MENDES; PADILHA, 

2008). 

 
Tabela 23 – Custo de produção e preço recebido (R$/saca). Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 

Safra Custo de 
produção 

Preço 
mercad
o spot 

Preço 
mercado 

futuro 

Média preço 
futuro/spot 

30/70 

Média preço 
futuro/ spot 

50/50 
2013/2014 31,68 67,81 64,61 66,85 66,21 
2014/2015 31,82 62,10 72,50 65,22 67,30 
2015/2016 31,42 82,29 64,36 76,91 73,33 
Média 31,64 70,73 67,16 69,66 68,95 

Fonte: elaboração própria. 
 
 A variação do custo de produção nos anos estudados foi inferior a 1%. Na estratégia de 

venda do produto no mercado spot, o custo foi inferior à metade do faturado pelo produtor nas 

safras 2013/2014 e 2015/2016. Nas estratégias de comercialização simuladas, o custo foi 

inferior a 50% do faturado pelo agricultor em todos os anos analisados.  

 A receita bruta no mercado spot na safra 2015/2016 foi a maior observada, pela alta no 

preço de venda, o que garantiu uma margem de retorno do capital investido de 161,90%. Nos 

demais anos houve oscilação da receita e do resultado líquido pela variação do preço de 

comercialização. A margem de retorno nessa estratégia foi de 114,05% (2013/2014), 95,16% 

(2014/2015) e 161,90% (2015/2016).  

Já a comercialização antecipada de toda a produção apresentou maior resultado líquido 

na safra 2014/2015, em que se observa o maior preço de contratado dos períodos. Assim, o 

retorno do capital investido foi de 103,95%, 127,84 e 104,84, respectivamente. Para a 

comercialização total da produção em um dos mercados, os melhores resultados foram para a 

o mercado spot, na safra 2013/2014 e 2015/2016, e no mercado futuro em 2014/2015, ou seja, 

a melhor estratégia de uma safra não foi a mesma na safra subsequente (Tabela 24), o que 

diverge dos achados de Gambin (2012), que identificou que a venda no mercado spot 

proporcionou o maior preço e o melhor resultado financeiro nos três anos analisados. Assim, 

constata-se que o mercado não possui previsibilidade e a situação de determinado período não 

se mantém em outros.  
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A composição da comercialização no mercado futuro e no spot pode ser uma 

estratégia para equilibrar as oscilações de preço nos dois mercados. Na composição 30/70, 

a margem de retorno do cliente foi de 111,02% (13/14), 104,97% (14/15) e 144,78% 

(15/16) do capital investido. Já na estratégia 50/50 a receita foi crescente nos anos 

analisados, pois houve equilíbrio dos preços do mercado spot e do futuro, permitindo o 

retorno do capital de 109%, 111,5% e 133,37%, respectivamente (Tabela 24). E, se se 

considerar a comercialização antecipada para cobertura do custo de produção, a estratégia 

adotada deveria ser a 50/50, pois os custos de produção representam aproximadamente 

45% da receita bruta, divergindo da estratégia adotada pelo produtores da microrregião 

(venda spot e 30/70). 

 

Tabela 24 –  Resultado da comercialização da soja, segundo estratégias de comercialização e ano safra. 
Microrregião de Pitanga, Paraná 

Estratégia / Safra 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
Custo 158.400,00 159.100,00 157.100,00 
Spot     

 

 

 

Receita 339.050,00 310.500,00 411.450,00 
Resultado líquido 180.650,00 151.400,00 254.350,00 
Margem de retorno 114,05 95,16 161,90 

Futuro    
 
 

Receita 323.050,00 362.500,00 321.800,00 
Resultado líquido 164.650,00 203.400,00 164.700,00 
Margem de retorno 103,95 127,84 104,84 

Fut. 30 / Spot 70    
 
 

Receita 334.250,00 326.100,00 384.555,00 
Resultado líquido 175.850,00 167.000,00 227.455,00 
Margem de retorno 111,02 104,97 144,78 

Fut. 50 / Spot 50    
 
 

Receita 331.050,00 336.500,00 366.625,00 
Resultado líquido 172.650,00 177.400,00 209.525,00 
Margem de retorno 109,00 111,50 133,37 

Fonte: elaboração própria. 

 

A margem de retorno média das três safras analisadas permite auferir que a 

comercialização no mercado spot proporciona maior rentabilidade média ao produtor 

(123,7%). A segunda estratégia de maior retorno é a combinação 30/70 com margem média 

de 120,26% do capital, seguida da estratégia 50/50 (117,96%). E a estratégia que apresentou 

menor margem média foi a comercialização total no mercado futuro. Dessa forma, observa-

se que a estratégia mais utilizada pelos produtores da microrregião (37,7% dos produtores 

comercializam 100% do produto no mercado spot e 38,31 comercializam até 30% da 

produção com contrato) pode garantir maior retorno em algumas safras, com possibilidade 

de perdas em outras, principalmente para aqueles que comercializam apenas no mercado à 

vista. Na média geral, observa-se que a comercialização com contrato, além de assegurar o 
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preço do produto, permite se obter uma margem de retorno do capital superior a 100% 

(Tabela 25). Segundo Gambin (2012), a maioria dos produtores tem expectativa de aumento 

dos preços, e a venda antecipada os impede de se apropriar das altas, frustrando-os, mesmo 

tendo garantido o valor que cubra seus custos e com margem de lucro. 

 
Tabela 25 –  Média dos resultados da comercialização da soja dos anos 13/14, 14/15 e 15/16. 

Microrregião de Pitanga, Paraná 

Safra 
Mercado spot Mercado 

futuro 
Futuro/ spot 

30/70 
Futuro/ spot 

50/50 
Receita 353.666,67 335.783,33 348.301,67 344.725,00 
Resultado líquido 195.466,67 177.583,33 190.101,67 186.525,00 
Margem de retorno 123,70 112,21 120,26 117,96 

Fonte: elaboração própria. 

  

A decisão a ser tomada pelo produtor é permeada pela incerteza e insegurança do 

mercado. Dessa forma, haverá ano em que o produtor conseguirá lograr maior rentabilidade 

que em outros. A estratégia de comercialização, utilizando a combinação da venda 

antecipada e no mercado spot, permite ao produtor se beneficiar das altas de preço e garantir 

receita para o pagamento de seus custos, além de equilibrar as receitas e contribuir para o 

equilíbrio de mercado. Assim, um produtor pode manter uma combinação de posições 

hedgeadas e especulativas em resposta às suas expectativas relacionadas às mudanças de 

preços (JOHNSON, 1960), pois essas combinações cumprem seu papel de proteção de 

preço além de possibilitar a oportunidade da especulação, para obtenção de ganho com a 

elevação dos preços (GAMBIN, 2012). Porém os produtores fazem pouco uso de 

comercialização de mercados futuros, seja pelo excesso de confiança ou pela falta de 

informação (REIS, 2016).  

 

4.5 TESTE DAS HIPÓTESES 

 

Para esta pesquisa, foram propostas algumas hipóteses, as quais foram testadas e 

apresentadas na sequência. 

 

H0,1: A elevada exposição a riscos de mercado (comportamento especulativo) não é uma 

característica do pequeno e médio produtor rural. 

 

Para esta hipótese, a variável comportamento especulativo do produtor foi 

determinada pelo escore de risco mercado, e, para que fosse testada, foi identificada a relação 
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com o tipo de comercialização realizada pelos pequenos e médios produtores da amostra, 

utilizando-se a Anova com o teste Post Hoc de Bonferroni para verificação das diferenças 

significativas. As diferenças entre os grupos foram identificadas com as letras a e b. 

O comportamento de risco de mercado da amostra foi identificado com exposição 

moderada à baixa, com escore médio 16,41±6,18, conforme a Figura 2 e o Quadro 8. O escore 

de risco do pequeno produtor é superior aos dos demais grupos, e com diferença significativa 

entre os grupos pequeno (17,21±6,27) e médio (15,22±5,74). Ou seja, o pequeno produtor é 

mais exposto aos riscos de mercado que o médio produtor. 

A análise das estratégias de comercialização constata que os produtores que não 

comercializam a produção com contrato futuro (37,7% da amostra) possuem exposição mais 

elevada aos riscos (20,14±6,27) que os demais agricultores (Gráfico 3). Existe diferença 

significativa entre os grupos que não comercializam (a), o grupo de produtores que 

comercializa até 30% de sua produção com contrato (b) e os que comercializam mais de 30% 

antecipadamente (b). Porém não foi identificada diferença significativa entre os grupos de 

produtores que comercializam até 30% (b) com os que comercializam mais de 30% (b) 

(Tabela 26).  

 
Gráfico 3 –  Escore de risco de mercado do pequeno e médio produtor em relação ao tipo de 

comercialização adotada 

 
Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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Tabela 26 –  Comparação de grupos de comercialização com os riscos de mercado 
 Risco de Mercado  
Variáveis Média ± SD p valor  
Comercialização com contrato     
    Não comercializa 20,14a 6,27 < 0,001  
    Comercializa até 30% 14,16b 4,52   
    Comercializa mais de 30% 13,87b 4,97   

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
a-bTeste Post Hoc de Bonferroni: médias com diferenças significativas entre os grupos. 

 

Quanto maior o nível de comercialização, menor é o escore de risco, ou seja, menos 

exposto o produtor está. O escore máximo identificado entre os três grupos de 

comercialização foi o dos produtores que não realizam venda antecipada da produção, porém 

seu escore de risco foi de 20,14±6,27, que está abaixo da média do escore de risco.  Nesse 

contexto, a exposição dos produtores aos riscos de mercado é relativamente baixa, porém, é 

elevado o número de produtores que não comercializam de forma antecipada sua produção, 

além do maior volume de produtores que comercializam até 30% com contrato. Dessa forma, 

os dados observados não permitem confirmar ou refutar a hipótese H1. 

 

H0,2: A exposição a riscos de operação, do produtor rural, é baixa. 

 

 O escore de risco de operação da microrregião de Pitanga foi de 14,87±5,11 (Quadro 

10). E o comportamento de risco do produtor é baixo a moderado (Figura 3), além de 85% dos 

produtores estarem classificados abaixo do escore médio (Gráfico 2). 

 A hipótese H2 é confirmada pelo baixo nível de exposição do produtor aos riscos de 

operação.  

 

H0,3: O tamanho da propriedade não influencia o comportamento especulativo. 

 

Para se testar a hipótese, foram realizados correlação e ANOVA, correlacionando-se a 

área (ha) com o escore de risco de mercado e de operação. Posteriormente foi realizada a 

verificação da variância entre o tamanho da propriedade, classificada em pequena, média e 

grande, e os escores, utilizando-se a Anova com o teste Post Hoc de Bonferroni para 

verificação das diferenças significativas. As diferenças entre os grupos foram identificadas 

com as letras a e b. 

Quanto maior a área de exploração, menor é a exposição ao risco de mercado (r=-0,14; 

p=0,010) e de operação (r=-0,20; p<0,001). Ou seja, o tamanho da área é inversamente 
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proporcional à exposição aos riscos. Nesse sentido, pequenos produtores tendem ser mais 

expostos que os grandes produtores (Tabela 27).  

 

Tabela 27 – Correlação dos riscos de mercado e operacional com o tipo de área 

Área 
Risco de Mercado  Risco Operacional 
r p valor  R p valor 

Total Cultivada -0,14 0,010  -0,20 < 0,001 
Arrendada -0,11 0,005  -0,15    0,006 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 

 

 Para o risco de mercado, existe diferença significativa entre a pequena (17,21±6,27) e 

a média (15,22±5,74) propriedade, porém não existe diferença significativa entre a pequena 

(17,21±6,27) e a grande (15,35±6,25), assim como entre a média (15,22±5,74) e a grande 

(15,35±6,25) propriedade. Ou seja, o produtor que explora pequenas áreas é mais exposto que 

os demais produtores porém todos os grupos apresentam baixa exposição aos riscos de 

mercado. 

 Para o risco operacional, o tamanho da área possui diferença significativa entre a 

pequena (15,44±5,14) e a grande (12,34±4,21) propriedade, assim como entre a média 

(14,89±5,03) e a grande (12,34±4,21) mas não houve diferença significativa entre a pequena e 

a média propriedade para os riscos operacionais. O produtor que explora pequenas e médias 

áreas está mais exposto aos riscos de operações que o grande produtor. 

 

Tabela 28 –  Comparação do perfil da propriedade/produtor com os riscos de mercado e operacional 
 Risco de Mercado  Risco Operacional 
Variáveis Média  ± SD p valor  Média  ± SD p valor 
Tamanho da propriedade/ produtor        
    Pequena 17,21a 6,27 0,021  15,44a 5,14 0,001 
    Média 15,22b 5,74   14,89a 5,03  
    Grande 15,35a-b 6,25   12,34b 4,21  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
a-bTeste Post Hoc de Bonferroni: médias com diferenças significativas entre os grupos 
 

 Nesse cenário o comportamento especulativo do produtor é influenciado pelo tamanho 

da propriedade, e este difere entre os riscos de mercado e operacional. Portanto, a hipótese H3 

é refutada.  

 Esses resultados corroboram os achados de Lucas e Pabuayon (2011) que 

identificaram que a percepção de risco parece maior com uma propriedade maior, uma vez 

que isso requer maior uso de insumos e mais tempo para o manejo da cultura, ou seja, a 

percepção dos agricultores foi diretamente influenciada pelo tamanho da terra e pelo seu nível 

de riqueza. Já Saqib et al. (2016) identificaram  que, quanto maior a quantidade de terras,os 
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produtores tendem a ter maior diversificação das áreas e a serem mais propensos e expostos 

aos riscos que os pequenos produtores, ou seja, os pequenos produtores são avessos aos 

riscos, pela baixa quantidade de ativos e rendimentos. Outros estudos, porém, não 

encontraram relação significativa do tamanho da propriedade com a aversão ao risco dos 

agricultores (IQBAL et al., 2016; ULLAH et al., 2015; DADZIE; ACQUAH, 2012).  

 

H0,4: A quantidade de área arrendada não influencia o comportamento especulativo. 

 

 Para se testar a quarta hipótese, foi realizada a correlação entre a área arrendada (ha) e 

os escores de risco. E, para comparação entre os grupos, foi realizado o teste t, para o qual foi 

realizado o agrupamento em propriedades com até 50 ha, e um segundo grupo com área 

superior a 50 ha arrendada, utilizando-se como ponte de corte 50 ha, considerando-se que foi 

o valor médio da área arrendada. 

 A correlação é significativa e negativa fraca para os riscos de mercado e de operação. Ou 

seja, o aumento da área arrendada diminui a exposição do produtor aos riscos de mercado (r-0,11; 

p=0,005) e de operação (r-0,15; p=0,006), com intensidade para os riscos ligados a fatores 

operacionais (Tabela 27). 

 Numa comparação, os grupos de produtores com área de até 50ha apresentaram escore de 

16,96±5,9 e 15,52±4,91 para os riscos de mercado e operacional, respectivamente, e produtores com 

área superior a 50ha, escore de 15,44±5,44 para mercado e 14,18±5,16 para operações. Com o 

aumento da área cultivada, percebe-se redução na exposição aos riscos, principalmente aos fatores 

ligados à produção. Porém essas diferenças não são significativas entre os grupos (Tabela 29).  

 

Tabela 29 –  Comparação do tamanho da área cedida com os riscos de mercado e operacional 
 Risco de Mercado  Risco Operacional 
Variáveis Média  ± SD p valor  Média  ± SD p valor 
Área cedida (hectare)        
    Até 50 ha 16,96 5,90 0,077  15,52 4,91 0,072 
    Mais de 50 ha 15,44 5,44   14,18 5,16  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
 

 Contudo os produtores que exploram áreas de terceiros possuem baixa exposição aos 

riscos. Os resultados convergem com os achados de Ullah, Shivakoti e Ali (2015), Dadzie e 

Acquah (2012) e Lucas e Pabuayon (2011). Segundo esses autores, os produtores com áreas 

locadas são mais avessos aos riscos de produção que os proprietários das terras. 

 Por esses resultados, pode-se considerar que a H4 foi refutada. 
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H0,5: O tipo de financiamento agrícola não influencia o comportamento especulativo. 

  

 Para se testar esta hipótese, o financiamento foi classificado em três grupos: 

produtores que cultivam unicamente com recursos próprios; produtores que recorrem apenas a 

recursos de terceiros; e os que utilizam as duas fontes de renda para custear sua atividade. 

Utilizou-se o método de comparação de médias Anova. 

 Os produtores que utilizam apenas recursos próprios possuem escore de risco maior 

para os riscos de mercado (17,75±6,88) do que os produtores que utilizam fontes de terceiros 

(16.07±6 e 16,37±6,15) (Tabela 30). Assim, considera-se que o produtor que utiliza recursos 

próprios se expõe mais aos riscos de preço do que aqueles que financiam com terceiros. Já 

para os riscos operacionais o nível de exposição para quem utiliza recursos próprios é menor 

nos outros dois grupos, ou seja, ao utilizar os recursos próprios, o produtor se expõe menos 

aos riscos operacionais. 

 

Tabela 30 –  Comparação dos tipos de recurso utilizados com os riscos de mercado e operacional 
 Risco de Mercado  Risco Operacional 
Variáveis Média  ± SD p valor  Média  ± SD p valor 
Tipo de recurso        
    Próprio 17,75 6,88 0,425  13,28 4,55 0,181 
    Com terceiros 16,07 6,00   14,94 5,62  
    Próprio + terceiros 16,37 6,15   15,09 4,92  

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
 

 Entretanto essas diferenças não são significativas entre os grupos. E, dessa forma, a 

hipótese H5 foi aceita, pois o financiamento agrícola não influencia o comportamento 

especulativo do produtor. Esses resultados corroboram os estudos de Lucas e Pabuayon 

(2011) e Iqbal et al. (2016), em que os efeitos são insignificantes para a exposição aos riscos.  

 

H0,6:  Os preços futuros são convergentes com preços spot em seus respectivos vencimentos. 

 

 Consideraram-se o preço de comercialização em contrato futuro no mês de maio/2015, 

com vencimento para maio/2016, e o preço spot do mês de maio/2016.  O preço médio 

futuro contratado em maio/2015 foi de 64,36±1,09 e o preço médio spot foi de 82,29±3,06. A 

diferença foi significativa entre as médias (Tabela 31). 
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Tabela 31 – Convergência de preços de contrato no mercado futuro e no spot 
 
Variável 

Futuro  Spot  
Média ± SD  Média ± SD P valor* 

Preço de contrato 64,36 1,09  82,29 3,06 <0,001 
Fonte: elaboração própria. 

 

 Para tanto, a hipótese H6 foi rejeitada. Não há convergência entre o preço spot e o 

futuro nos vencimentos. 

 Alguns especuladores criam "distorções de preços" e potencialmente interrompem os 

padrões tradicionais de convergência de preços (SANDERS; IRWIN; MERRIN, 2008). A 

volatilidade sem precedentes dos preços das commodities agrícolas gera muita incerteza e riscos 

para todos os participantes no mercado, tornando difícil o planejamento de curto e longo prazo 

(TRIANTAFYLLOU; DOTSIS; SARRIS, 2015). Estudo desenvolvido por Wilson e Dahl (2009) 

identificou oscilações nos preços das commodities, tanto no mercado spot como nos contratos 

futuros, porém a maior variabilidade observada foi no mercado à vista. Essa volatilidade pode 

receber influência de vários fatores, desde os estoques, produção, demanda e especulação.  

 Mudanças repentinas nos fundamentos do mercado tendem a perturbar as práticas de 

gerenciamento de risco existentes e podem ser muito caras para os participantes do mercado 

(TRIANTAFYLLOU; DOTSIS; SARRIS, 2015). Essa volatilidade reduz a efetividade da 

cobertura dos instrumentos tradicionais e estimula a busca de mecanismos alternativos de 

gerenciamento do risco (WILSON; DAHL, 2009). Para Piesse e Thirtle (2009), os produtores 

não estão se beneficiando dos preços mais altos pela má transmissão dos preços de produção e 

aumento dos custos dos insumos. 

 

H0,7: O desempenho econômico não é diferente em função do nível de comportamento 

especulativo. 

 

 Na Tabela 32, são apresentadas as margens de retorno do capital das estratégias de 

comercialização, em que são apresentados os resultados de várias possibilidades de 

comercialização, considerando desde a venda total no mercado spot, a composição de 

comercialização nos mercados spot e futuro até a venda total no mercado futuro. Esses 

resultados são baseados nos dados utilizados para a simulação de estratégias de 

comercialização, apresentados no item 4.4. Para as três safras analisadas, a média de retorno 

sobre o capital foi superior a 110%, independente da estratégia de comercialização adotada.  
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 Apenas na safra 2014/2015 o preço fixado em contrato foi superior ao do mercado de 

venda à vista, dessa forma, a margem de retorno é superior quanto maior for a proporção de 

venda no mercado futuro. A comercialização do total da produção no mercado spot 

proporcionou retorno médio para os três anos de 123,7% do capital investido (Tabela 32). E, à 

medida que o percentual de venda no mercado futuro aumenta, observa-se que reduz o retorno 

médio do capital aplicado. Para esses três anos analisados, a média geral de retorno do capital 

é maior para as vendas realizadas nos mercado spot. 

 

Tabela 32 –  Remuneração do capital investido com variação das estratégias de comercialização. 
Microrregião de Pitanga, Paraná 

Futuro/ Spot (%) 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Média 
0/100 114,05 95,16 161,90 123,70 
10/90 113,04 98,43 156,20 122,55 
20/80 112,03 101,70 150,49 121,40 
30/70 111,02 104,97 144,78 120,26 
40/60 110,01 108,23 139,08 119,11 
50/50 109,00 111,50 133,37 117,96 
60/40 107,99 114,77 127,66 116,81 
70/30 106,98 118,04 121,96 115,66 
80/20 105,97 121,31 116,25 114,51 
90/10 104,96 124,58 110,54 113,36 
100/0 103,95 127,84 104,84 112,21 

Fonte: elaboração própria. 
 

O pequeno produtor rural possui escore de risco mais elevado (17,21±6,27) que o 

médio (15,22±5,74) e grande produtor (15,35±6,25) (Tabela 28). A diferença significativa 

apresenta-se entre o grupo pequeno e o médio produtor, para o risco de mercado.  

A comercialização unicamente no mercado spot é realizada por 50,52% dos pequenos 

produtores e 23,27% dos médios (Tabela 33), demonstrando dessa maneira que o pequeno 

produtor se expõe mais aos riscos de mercado que os demais, e dessa forma seu rendimento 

de capital médio dos três últimos anos é superior aos dos outros grupos. 

Os médios (51,16%) e grandes (51,16%) agricultores comercializam até 30% da 

produção com contrato. E 39,53% dos grandes produtores comercializam mais de 30% da 

produção com contrato (Tabela 33).  

 

Tabela 33 –  Comercialização e escore de risco para os pequenos, médios e grandes produtores. 
Microrregião de Pitanga, Paraná. 2016 

Condição 
Pequeno  Médio  Grande 

N %  N %  N % 
Comercialização         
Spot (100%) 97 50,52  20 23,26  4 9,30 
     Contrato          
          Até 30% 57 29,69  44 51,16  22 51,16 
          Mais de 30% 38 19,79  22 25,58  17 39,53 
Escore de Risco de Mercado 17,21a ±6,27  15,22b ±5,74  15,35a-b ±6,25 

Fonte: Dados da pesquisa de campo (2016). 
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 Com esse conjunto de informações, pode-se inferir que o desempenho econômico 

difere em função da exposição ao risco de mercado. Assim, refuta-se a hipótese H7.  

 Os resultados desta pesquisa divergem dos achados de Dadzei e Acquah (2012), que 

determinam que, quanto menor a renda familiar, mais avesso ao risco o produtor será. Ainda, 

estudo desenvolvido por Tanaka, Camerer e Nguyen (2010), em povoados do Vietnã, 

identificou que as pessoas com menores rendas não têm medo da variação da renda e sim têm 

aversão à perda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este capítulo apresenta as principais conclusões da pesquisa, algumas 

considerações, implicações teóricas e práticas do estudo, limitações e sugestões para estudos 

futuros.  

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

Os resultados deste estudo mostraram nível de exposição a riscos de mercado e de 

operação nas atividades agrícolas de produtores rurais da microrregião de Pitanga-PR e as 

respectivas estratégias de proteção e fortalecem o estado da arte de um tema ainda incipiente 

em pesquisas no Brasil, atentando-se para o planejamento e rigor metodológico que se 

mostrou factível. 

O risco da atividade agrícola mostra-se importante face à exposição e à tolerância a 

diversos fatores de cunho social, econômicos e climáticos a que ele está exposto. Diante disso, 

o conhecimento desse tipo de informação fornece subsídios para que o produtor utilize 

estratégias e mecanismos para que possa reduzir suas perdas financeiras. 

Como principais resultados, a presente pesquisa identificou os seguintes pontos: 

1. Sobre o perfil dos produtores: 

• O desenvolvimento da atividade agrícola na microrregião de Pitanga tem 

predominância de homens, com idade superior a 35 anos e mais de 15 anos de 

experiência na atividade, e a maioria é casada; 

• apresentam baixa escolaridade; 

• participam de algum tipo de associação ou cooperativa; 

• utilizam recursos próprios e de terceiros para custear suas atividades, e 

cultivam áreas arrendadas além de suas próprias áreas; 

• as principais atividades desenvolvidas são a soja, pecuária e milho. 

2. Percepção: 

• Contratam a venda antecipada de até 30% da produção e 37,7% não realizam 

a venda antecipada; 

• percebem que colher e estocar o produto para realizar a venda posterior 

garante maior ganho financeiro, ou seja, a venda direta, sem contrato, permite 

maiores ganhos; 
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• um dos principais motivos ponderados pelos produtores, e que podem 

influenciar a realização do contrato ou redução do percentual de 

comercialização, é o risco de frustração de safra; 

• na percepção dos produtores, os principais fatores de risco da atividade estão 

relacionados ao clima, ao dólar, aos preços dos produtos, à expectativa de 

produção dos Estados Unidos e Argentina e às pragas e doenças. 

3. Mitigadores de risco: 

• A mitigação dos riscos de operação é realizada de diversas formas pelos 

produtores; 

• os instrumentos mais utilizados são o Proagro e o seguro agrícola; 

• a utilização do seguro de receita ainda é incipiente e tem baixa adesão; 

• os produtores se utilizam do assessoramento técnico para o desenvolvimento 

das atividades, utilizam variedades adequadas ao clima e ao solo, resistentes a  

pragas e doenças, além de realizarem a rotação de culturas, o que propicia 

maior aproveitamento do solo.  

4. Riscos de mercado e operacional 

• O escore de risco de mercado da microrregião é de moderado a baixo, ou seja, 

os produtores têm alta percepção dos riscos e suas atitudes reduzem a 

exposição aos riscos de mercado; 

• a  maior parte (75%) dos produtores se expõe de forma moderada à  baixa aos 

riscos de mercado; 

• a  percepção dos riscos operacionais também é elevada e a exposição a esses 

fatores é de baixa à  moderada; 

• a  maior parte (85%) se expõe, de forma baixa à  moderada, aos riscos 

operacionais; 

• os produtores que não comercializam com contrato têm maior exposição aos 

riscos de mercado que os demais produtores; 

• quanto maior o nível de comercialização antecipada, menor é a exposição do 

produtor; 

• o pequeno produtor é mais exposto aos riscos de mercado que os médios 

produtores, porém a exposição de ambos os produtores aos riscos de mercado 

é baixa; 
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• conclui-se que o comportamento especulativo não é uma característica dos 

pequenos e médios produtores, e a exposição aos riscos de operação dos 

produtores da microrregião é baixa; 

• o tamanho da área explorada influencia o comportamento especulativo do 

produtor rural; 

• quanto maior a área, menor é a exposição aos riscos; 

• pequenos produtores tendem a ser mais expostos que os grandes; 

• a  exposição é menor para os riscos operacionais que para os riscos de 

mercado; 

• o aumento da área arrendada diminui a exposição do produtor aos riscos de 

mercado e de operação, ou seja, a quantidade de área influência o 

comportamento especulativo; 

• o financiamento da atividade não influencia a comportamento especulativo do 

produtor rural; 

• os preços futuros não são convergentes com os preços spot nos vencimentos; 

• contudo conclui-se que a exposição aos riscos dos produtores da microrregião 

de Pitanga é baixo e que o pequeno produtor é mais exposto que os demais; 

• o tamanho da área influencia o comportamento do produtor e o desempenho 

econômico difere em função do nível de exposição do produtor; 

5. Estratégias de comercialização: 

• Para as safras analisadas, a média de retorno sobre o capital investido foi 

superior a 110%, independente da estratégia de comercialização adotada, e a 

média geral de retorno do capital é maior para as vendas realizadas no 

mercado spot; 

• as decisões dos produtores são permeadas pela incerteza e insegurança tanto 

de mercado como de operações, e as estratégias serão determinadas pelo nível 

de percepção dos riscos, pela tolerância às exposições aos fatores, além das 

condições do mercado; 

• ao seguir uma mesma estratégia de comercialização, haverá  anos em que 

produtor conseguirá lograr maior rentabilidade que outros; 

• apesar de os resultados demonstrarem que os retornos foram superiores com a 

maior exposição aos riscos de mercado, para se beneficiar de possíveis 

elevações de preço e se proteger de sua variabilidade, realizar a 
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comercialização da produção, parte no mercado futuro e parte no spot, é a 

melhor opção. Ou seja, a composição de comercialização nos dois mercados 

pode ser uma estratégia para equilibrar a rentabilidade em função da 

volatilidade do preço, além de manter uma margem de proteção de possível 

queda; 

• o contrato, além ser uma ferramenta de proteção de preços, serve também 

como instrumento de equilíbrio de mercado. 

  

5.2 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS DO ESTUDO 

 

A pesquisa contribui para a compreensão do impacto do risco e sua mitigação para a 

atividade agrícola, bem como fornece subsídios para identificação de estratégias que podem 

beneficiar o desenvolvimento da atividade rural e ampliar o conhecimento e discussão do 

risco aos produtores rurais e estratégias de mitigação. Além disso possibilitará maior reflexão 

sobre a temática, as estratégias e o seu reflexo para a agricultura, para a sociedade e 

economia. Esta pesquisa fortalece o estado da arte de um tema ainda incipiente em pesquisas 

no Brasil, além de ampliar as possibilidades de pesquisas futuras, voltadas para o 

agronegócio. 

Foram estabelecidos indicadores de riscos de mercado e operação para os produtores 

rurais, além da identificação da exposição dos produtores aos fatores de risco e do perfil 

socioeconômico e de comercialização na microrregião. Dessa forma, esta pesquisa fornece 

subsídios para o desenvolvimento e melhorias dos instrumentos de mitigação, de políticas e 

de projetos para o desenvolvimento local. 

Estes resultados, a pedido dos secretários, serão encaminhados às Secretarias de 

Agricultura dos municípios da microrregião para que os resultados possam ser utilizados 

como apoio às políticas de desenvolvimento. 

 

5.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Apesar de a amostra ser representativa, pelos critérios de seleção dos indivíduos, este 

estudo não pode ser generalizável.  

 No desenvolver da pesquisa de campo, foram identificados alguns fatores que 

dificultaram sua consecução. Dentre estes, podem-se citar o baixo nível de escolaridade, 
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extensão do questionário, receio do produtor, negativas de resposta do questionário por 

disponibilidade de tempo: 

• Escolaridade – o baixo nível de escolaridade e a deficiência de leitura dos 

produtores dificultaram a aceitação da participação, além de demandarem maior 

tempo de preenchimento; 

• extensão do questionário – resistência por parte dos produtores em responder pela 

extensão do questionário; 

• receio por orientação – os produtores demonstravam receio de responder à  

pesquisa em função de orientação de uma cooperativa, por considerar as pesquisas 

e abordagens de empresas concorrentes ou de pesquisa de opinião formas de 

concorrência; 

• receio por fiscalização - receio de ser alguma instituição fiscal que pudesse gerar 

algum passivo a ele; 

• negativas por disponibilidade – os produtores tinham certa indisposição em 

responder pela demanda do tempo. 

 

Outro limitante desta pesquisa foi o tempo disponível para a coleta, em virtude do 

delineamento do estudo, o tempo disponível até a sua finalização, a partir da qualificação, foi 

pequeno, considerando-se o tamanho da amostra, a localização dos produtores, as visitas aos 

municípios da microrregião e a distância entre eles e o tratamento dos dados. 

 

5.4 SUGESTÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 

 

Os riscos da atividade agrícola são um terreno fértil e importante a ser pesquisado, 

pela relevância do segmento para a sociedade e economia. Novas pesquisas podem ser 

realizadas, considerando-se a variabilidade da percepção e exposição do produtor em 

diferentes momentos, desde o início do planejamento da safra até a sua colheita, ou em 

diferentes anos de produção, a fim de obter variações de comportamento em detrimento de 

ocorrências do período de planejamento da lavoura, plantio e condução da lavoura, colheita e 

pós-colheita e ao longo dos anos, além de observar mudanças nas percepções, preferências e 

suas causas e da possibilidade de verificar se as atitudes foram condizentes com as 

percepções. 
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Seguindo esse mesmo delineamento, realizar e identificar as relações dos resultados de 

outras localidades ou microrregiões do Estado, a fim de comparações, além da possibilidade 

de verificar as influências dos fatores idade, escolaridade e experiência com a exposição ao 

risco dos produtores rurais. 

Sugere-se aprofundar o instrumento de medir risco do agronegócio, utilizado nesta 

pesquisa, e facilitar a linguagem para o produtor, haja vista o baixo nível de escolaridade.  

Analisar os preços e com simulações de estratégias em períodos maiores a fim de 

observar a variabilidade dos resultados, na tentativa de identificar uma estratégia que 

mantenha a margem líquida ao longo das safras. 
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APÊNDICE A – Solicitação formal de Validação do questionário 

 

Prezado Sr. (Nome do Especialista), 
 
Sou aluna do Programa de Pós Graduação Mestrado Profissional em Administração 
(PPGADM) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Estou desenvolvendo 
minha pesquisa sob o tema “Comportamento especulativo e estratégias de proteção à riscos no 
agronegócio” como objeto da Dissertação, sob orientação do Prof. Dr. Léo Raifur.  
 
Para consecução do estudo dependemos da aplicação de questionário junto aos produtores 
rurais (pequenos e médios) da microrregião de Pitanga. Como se trata de um público com 
certa complexidade, para se delinear a abrangência cognitiva, optamos por validar o 
instrumento junto à profissionais especializados na área e/ou com conhecimento do público 
alvo. Estima-se que a escolaridade desse público varie entre o ensino fundamental e médio. 
 
Neste sentido, gostaríamos de sua colaboração, como especialista, para uma avaliação do 
questionário, preocupando-se fundamentalmente com o aspecto da compreensão do conjunto 
de questões por parte do produtor rural. Adicionalmente, também, gostaríamos de sugestões, 
se for o entendimento, quanto à aspectos técnicos, teóricos ou práticos que possam ser 
implementados de forma a refinar o instrumento.  
 
Agrademos a sua valiosa colaboração. 
 
Atenciosamente. 
 
Daniele Huzek Lentsck 
Mestranda 
Telefone: 
  
Prof. Dr. Léo Raifur 
Orientador 
Telefone: 
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ANEXO A – Preços de comercialização – Spot 

 

Preço Spot 
2016 2015 2014 

DATA R$ SPOT SPOT USS DATA R$ SPOT SPOT USS DATA R$ SPOT SPOT USS 
31/05/2016 88,22 24,38 04/05/2015 62,92 20,38 30/05/2014 68,48 30,57 
30/05/2016 87,63 24,51 05/05/2015 63,70 20,73 29/05/2014 68,51 30,80 
27/05/2016 87,42 24,24 06/05/2015 63,56 20,88 28/05/2014 68,69 30,76 
25/05/2016 86,48 24,04 07/05/2015 63,28 20,93 27/05/2014 68,58 30,60 
24/05/2016 84,11 23,49 08/05/2015 62,29 20,89 26/05/2014 68,93 31,00 
23/05/2016 83,96 23,45 11/05/2015 62,80 20,60 23/05/2014 68,80 30,93 
20/05/2016 83,57 23,61 12/05/2015 62,83 20,78 22/05/2014 69,20 31,23 
19/05/2016 83,18 23,31 13/05/2015 61,63 20,28 21/05/2014 68,27 30,91 
18/05/2016 82,40 23,14 14/05/2015 61,17 20,42 20/05/2014 68,38 30,83 
17/05/2016 81,96 23,50 15/05/2015 60,92 20,33 19/05/2014 67,41 30,53 
16/05/2016 81,32 23,26 18/05/2015 61,57 20,39 16/05/2014 67,28 30,40 
13/05/2016 81,57 23,17 19/05/2015 61,62 20,28 15/05/2014 67,62 30,43 
12/05/2016 81,30 23,43 20/05/2015 61,02 20,03 14/05/2014 67,43 30,55 
11/05/2016 81,24 23,58 21/05/2015 60,90 20,03 13/05/2014 67,30 30,39 
10/05/2016 80,89 23,31 22/05/2015 61,22 19,82 12/05/2014 67,42 30,38 
09/05/2016 78,86 22,37 25/05/2015 61,26 19,77 09/05/2014 67,53 30,46 
06/05/2016 78,64 22,48 26/05/2015 61,66 19,56 08/05/2014 67,29 30,43 
05/05/2016 78,94 22,26 27/05/2015 62,29 19,81 07/05/2014 66,56 29,98 
04/05/2016 79,26 22,43 28/05/2015 62,32 19,72 06/05/2014 66,39 29,81 
03/05/2016 78,85 22,12 29/05/2015 62,96 19,77 05/05/2014 66,92 29,78 
02/05/2016 78,23 22,41 02/05/2014 67,07 30,20 

Fonte: CEPEA/ESALq/USP 
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ANEXO B – Preços de comercialização – Futuro 

 

Preço Contrto Futuro 
2015/2016 2014/2015 2013/2014 

DATA R$ FUTURO FUT. USS DATA R$ FUTURO FUT. USS DATA R$ FUTURO FUT. USS 
29/05/2015 65,65 20,60 30/05/2014 73,63 32,87 31/05/2013 71,286 33,29 
28/05/2015 64,58 20,43 29/05/2014 73,44 33,04 29/05/2013 69,635 32,96 
27/05/2015 64,26 20,44 28/05/2014 73,76 33,01 28/05/2013 68,681 33,12 
26/05/2015 64,00 20,33 27/05/2014 73,54 32,84 27/05/2013 68,361 33,25 
25/05/2015 63,13 20,39 26/05/2014 74,27 33,42 24/05/2013 66,706 32,52 
22/05/2015 63,99 20,68 23/05/2014 74,35 33,45 23/05/2013 67,329 32,93 
21/05/2015 63,10 20,74 22/05/2014 73,55 33,21 22/05/2013 67,489 32,95 
20/05/2015 62,66 20,86 21/05/2014 71,52 32,39 21/05/2013 66,395 32,60 
19/05/2015 64,01 21,05 20/05/2014 72,46 32,70 20/05/2013 65,861 32,30 
18/05/2015 63,39 21,00 19/05/2014 71,31 32,30 17/05/2013 65,075 31,93 
15/05/2015 63,24 21,11 16/05/2014 71,62 32,37 16/05/2013 63,864 31,51 
14/05/2015 63,14 21,11 15/05/2014 72,72 32,76 15/05/2013 63,059 31,17 
13/05/2015 64,02 21,08 14/05/2014 72,20 32,73 14/05/2013 63,083 31,23 
12/05/2015 64,83 21,48 13/05/2014 71,50 32,29 13/05/2013 62,862 31,29 
11/05/2015 65,61 21,50 12/05/2014 72,57 32,77 10/05/2013 62,403 30,83 
08/05/2015 64,07 21,49 09/05/2014 72,58 32,77 09/05/2013 62,613 31,07 
07/05/2015 65,54 21,67 08/05/2014 71,70 32,39 08/05/2013 61,420 30,67 
06/05/2015 66,13 21,72 07/05/2014 70,68 31,87 07/05/2013 61,165 30,48 
05/05/2015 66,09 21,54 06/05/2014 71,69 32,17 06/05/2013 60,677 30,16 
04/05/2015 65,51 21,27 05/05/2014 72,43 32,27 03/05/2013 61,433 30,59 
  02/05/2014 71,91 32,43 02/05/2013 60,866 30,29 
Fonte: INVESTING BRASIL 
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ANEXO C – Custo de Produção 

 

 

CU STO /  

6 0 KG

0,00 0,00
0,00 0,00

142,14 2,81

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

34,42 0,66
135,60 2,72
129,00 2,58

0,00 0,00
289,68 5,79
270,40 5,39

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

19,95

60,00 1,20

0,00 0,00
84,71 1,69

0,00 0,00
29,04 0,58

0,00 0,00

20,02 0,40
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
60,85 1,22

0,00 0,00
5,09

36,20 0,73
0,73

25,77

60,01 1,20

91,48 1,83
46,24 0,92

3,95

28,71 0,57
61,82 1,24

7,31 0,15
1,96
5,91

31,68

60,40 1,21

248,00 4,96
0,00 0,00

6,17

37,85

TOTA L D E R EN DA  D E FA TOR ES ( I) 308,40 23,86 16,27

Elabo ração : C ON A B / D IP A I/ SUIN F / GEC UP

C USTO TOTA L ( H+I=J) 1.896,03 146,72 100,00

33 - Terra Própria 19,19 13,08
34 - Arrendament o 0,00 0,00

C USTO OPER AC IONA L ( D+G=H) 1.587,63 122,86 83,74
V I -  REND A  DE FA TORES

32 - Remuneração esperada sobre o capit al f ixo 4,67 3,19

TOTA L D E OUT ROS C U STOS F IX OS ( F ) 97,84 7,57 5,16
C USTO F IX O ( E+F =G) 295,57 22,87 15,59

30 - Encargos Sociais 4,78 3,26
31 - Seguro do capit al f ixo 0,57 0,39

TOTA L D E D EPR EC IA ÇÕES ( E) 197,73 15,30 10,43
V  -  OU TR OS C UST OS F IX OS

29 - Manut enção Periódica Benf eit or ias/ Inst alações 2,22 1,51

27 - Depreciação de implement os 7,08 4,82
28 - Depreciação de Máquinas 3,58 2,44

C USTO V A R IÁ V EL ( A +B+C =D) 1.292,06 99,99 68,15
IV  -  DEPR EC IAÇÕES

26 - Depreciação de benf eit or ias/ inst alações 4,64 3,17

I I I  -  D ESPESA S F INA N CEIRA S

25 - Juros do Financiament o 2,80 1,91
TOTA L D AS DESPESAS F IN A NC EIR A S ( C ) 36,20 2,80 1,91

24 - FUNDECITRUS 0,00 0,00
TOTA L D AS OU TR A S D ESPESA S ( B ) 254,62 19,71 13,43

22 - CDO 0,00 0,00
23 - CESSR 4,71 3,21

20 - Classif icação 0,00 0,00
21 - Out ros Impost os/ Taxas 0,00 0,00

18 - Seguro do crédit o 0,00 0,00
19 - Assist ência Técnica 1,55 1,06

            16.3 - Benef iciament o 0,00 0,00
17 - Seguro da Produção 2,25 1,53

            16.1 - Despesas Administ rat ivas 0,00 0,00
            16.2 - Despesas de armazenagem 6,56 4,47

I I  -  OU TRA S DESPESAS

15 - Transport e Ext erno 4,64 3,16
16 - Despesas:

14 - Serviços Diversos 0,00 0,00
TOTA L D AS DESPESAS DE C UST EIO D A LA V OU R A ( A ) 1.001,24 77,48 52,81

            13.7 - Demais Despesas 0,00 0,00
            13.8 - Implement os Manuais 0,00 0,00

            13.5 - Mudas 0,00 0,00
            13.6 - Taxas Ambient ais 0,00 0,00

            13.3 - Vernalização(Alho) 0,00 0,00
            13.4 - Análise de Solo 0,00 0,00

            13.1 - Análise Foliar 0,00 0,00
            13.2 - Embalagens/ Ut ensí lios 0,00 0,00

12 - Receit a 0,00 0,00
13 - Out ros:

10 - Agrot óxicos 20,93 14,26
11 -  Água 0,00 0,00

8.1 - Royalt ies 0,00 0,00
9 - Fert ilizant es 22,42 15,28

7 - Administ rador 10,49 7,15
8 - Sement es 9,98 6,80

5 - Aluguel de Animais 0,00 0,00
6 - Mão-de-obra 2,66 1,82

            3.2 - Conjunt o de Irr igação 0,00 0,00
4 - Aluguel de Máquinas 0,00 0,00

3 - Operação com máquinas:

            3.1 - Trat ores e Colheit adeiras 11,00 7,50

I  -  D ESPESA S D E C U STEIO D A  LAV OUR A

1 - Operação com animal 0,00 0,00
2 - Operação com Avião 0,00 0,00

Produtividade 3000,00 KG Ex-Ant

D ISC R IM IN A ÇÃO
C U STO POR 

HA

PAR TIC IPA ÇÃ O CV  

( %)

PAR TIC IPAÇÃ O C T 

( %)

Custo de Produção - Resumo
AGRICULTURA EMPRESARIAL - SOJA - PLANTIO DIRETO - ALTA TECNOLOGIA

SAFRA DE VERÃO - 2013/14 - Campo Mourão - PR

Ciclo de Cultura: ANUAL Tipo do Relatório: Estimado

Mês/Ano: 5/2013
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Produtividade 

C U ST O /  

6 0 KG

PA R TIC IPA ÇÃ O C T 

( %)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

154,82 3,07 8,07
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

34,42 0,66 1,79
135,60 2,72 7,07
110,40 2,21 5,76

0,00 0,00 0,00
269,61 5,40 14,06
285,03 5,68 14,86

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

19,74 51,61

60,00 1,20 3,13

0,00 0,00 0,00
86,05 1,72 4,49
0,00 0,00 0,00

28,71 0,57 1,50
0,00 0,00 0,00

19,80 0,40 1,03
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
71,14 1,42 3,71
0,00 0,00 0,00

5,31 13,86

36,01 0,72 1,88
0,72 1,88

25,77 67,35

62,44 1,25 3,26
91,48 1,83 4,77
46,24 0,92 2,41

4,00 10,44

33,10 0,66 1,73
61,82 1,24 3,22
7,43 0,15 0,39

2,05 5,34
6,05 15,78

31,82 83,13

64,26 1,29 3,35
259,60 5,19 13,54

0,00 0,00 0,00
6,48 16,89

38,30 100,00

8,558 -  Sement es

10,507 -  Administ rador

2,666 -  Mão-de-obra

22,0710 -  Agrot óxicos

20,879 -  Fert i lizant es

0,00           8.1 -  Royalt ies

13 -  Out ros:

0,0012 -  Receit a

0,0011 - Água

0,00           13.3 -  Vernalização(Alho)

0,00           13.2 -  Embalagens/ Ut ensí lios

0,00           13.1 -  Análise Foliar

0,00           13.6 -  Taxas Ambient ais

0,00           13.5 -  Mudas

0,00           13.4 -  Análise de Solo

0,0014 -  Serviços Diversos

0,00           13.8 -  Implement os Manuais

0,00           13.7 -  Demais Despesas

4,6515 -  Transport e Ext erno

I I  -  OU T R A S D ESPESA S

76,64989,88T OTA L D A S D ESPESA S D E C U ST EIO D A  LA V OU R A  ( A )

6,66           16.2 -  Despesas de armazenagem

0,00           16.1 -  Despesas Administ rat ivas

16 -  Despesas:

0,0018 -  Seguro do crédit o

2,2217 -  Seguro da Produção

0,00           16.3 -  Benef iciamento

0,0021 -  Out ros Impost os/Taxas

0,0020 -  Classif icação

1,5319 -  Assist ência Técnica

0,0024 -  FUNDECITRUS

5,5123 -  CESSR

0,0022 -  CDO

2,7925 -  Juros do Financiament o

I I I -  D ESPESA S F IN A N C EIR A S

20,57265,70T OTA L D A S OU T R A S D ESPESA S ( B )

IV  -  D EPR EC IA ÇÕES

100,001.291,59C U ST O V A R IÁ V EL ( A +B +C =D )

2,7936,01T OTA L D A S D ESPESA S F IN A N C EIR A S ( C )

3,5828 -  Depreciação de Máquinas

7,0827 -  Depreciação de implement os

4,8326 -  Depreciação de benfeit or ias/ inst alações

2,5629 -  Manut enção Periódica Benf eit or ias/ Inst alações

V  -  OU T R OS C U ST OS F IX OS

15,49200,16T OTA L D E D EPR EC IA ÇÕES ( E)

7,93102,35T OTA L D E OU T R OS C U ST OS F IX OS ( F)

0,5831 -  Seguro do capit al f ixo

4,7930 -  Encargos Sociais

V I -  R EN D A  D E FA TOR ES

123,421.594,10C U ST O OPER A C ION A L ( D +G=H)

23,42302,51C U ST O F IX O ( E+F =G)

0,0034 -  Arrendament o

20,1033 -  Terra Própr ia

4,9832 -  Remuneração esperada sobre o capit al f ixo

Elabo ração : C ON A B / D IP A I/ SUIN F / GEC UP

148,501.917,96C U ST O T OT A L ( H+I=J)

25,08323,86T OTA L D E R EN D A  D E F A T OR ES ( I)

0,005 -  Aluguel de Animais

0,004 -  Aluguel de Máquinas

0,00           3.2 -  Conjunto de Irr igação

11,99           3.1 -  Trat ores e Colheitadeiras

3 -  Operação com máquinas:

0,002 -  Operação com Avião

0,001 -  Operação com animal

I  -  D ESPESA S D E C U ST EIO D A  LA V OU R A

PA R TIC IPA ÇÃ O C V  

( %)

C U ST O POR  

HA
D ISC R IM IN A ÇÃ O

AGRICULTURA EMPRESARIAL - SOJA - PLANTIO DIRETO -  - ALTA TECNOLOGIA

Custo de Produção - Resumo

Ex-Ant3000,00 KG

Tipo do Relatório: EstimadoCiclo de Cultura: ANUAL

SAFRA DE VERÃO - 2014/15 - Campo Mourão - PR
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Produtividade 

C U ST O /  

6 0 KG

PA R TIC IPA ÇÃ O C T 

( %)

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

150,89 3,04 7,53
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

46,82 0,92 2,34
57,92 1,16 2,89

159,50 3,19 7,96
0,00 0,00 0,00

295,23 5,90 14,73
352,46 7,04 17,59

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1,35 0,03 0,07
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

21,28 53,11

66,00 1,32 3,29

31,93 0,64 1,59
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

64,46 1,29 3,22
0,00 0,00 0,00

3,25 8,10

31,97 0,64 1,60
0,64 1,60

25,17 62,81

74,03 1,48 3,69
106,12 2,12 5,30
45,52 0,91 2,27

4,51 11,26

51,82 1,04 2,59
26,41 0,53 1,32
8,57 0,17 0,43

1,74 4,34
6,25 15,60

31,42 78,41

80,54 1,61 4,02
352,50 7,05 17,59

0,00 0,00 0,00
8,66 21,61

40,08 100,00

           13.5 -  Mudas 0,00

10 -  Agrot óxicos 28,01
11 - Água 0,00
12 -  Receit a 0,00

           13.3 -  Vernalização(Alho) 0,00
           13.4 -  Análise de Solo 0,11

13 -  Out ros:

           13.1 -  Análise Foliar 0,00
           13.2 -  Embalagens/ Ut ensí lios 0,00

8 -  Sement es 12,67
           8.1 -  Royalt ies 0,00
9 -  Fert i lizant es 23,46

T OTA L D A S D ESPESA S D E C U ST EIO D A  LA V OU R A  ( A ) 1.064,17 84,56
I I  -  OU T R A S D ESPESA S

           13.6 -  Taxas Ambient ais 0,00
           13.7 -  Demais Despesas 0,00
           13.8 -  Implement os Manuais 0,00

23 -  CESSR 5,12

16 -  Despesas:

           16.1 -  Despesas Administ rat ivas 2,54
           16.2 -  Despesas de armazenagem 0,00
           16.3 -  Benef iciamento 0,00

15 -  Transport e Ext erno 5,24

5 -  Aluguel de Animais 0,00
6 -  Mão-de-obra 3,72
7 -  Administ rador 4,60

14 -  Serviços Diversos 0,00

21 -  Out ros Impost os/Taxas 0,00
22 -  CDO 0,00

18 -  Seguro do crédit o 0,00
19 -  Assist ência Técnica 0,00
20 -  Classif icação 0,00

           3.1 -  Trat ores e Colheitadeiras 11,99
           3.2 -  Conjunto de Irr igação 0,00
4 -  Aluguel de Máquinas 0,00

17 -  Seguro da Produção 0,00

100,00

24 -  FUNDECITRUS 0,00
T OTA L D A S OU T R A S D ESPESA S ( B ) 162,39 12,90
I I I -  D ESPESA S F IN A N C EIR A S

27 -  Depreciação de implement os 8,43
28 -  Depreciação de Máquinas 3,62

25 -  Juros do Financiament o 2,54
T OTA L D A S D ESPESA S F IN A N C EIR A S ( C ) 31,97 2,54
C U ST O V A R IÁ V EL ( A +B +C =D )

IV  -  D EPR EC IA ÇÕES

26 -  Depreciação de benfeit or ias/ inst alações 5,88

1 -  Operação com animal 0,00
2 -  Operação com Avião 0,00
3 -  Operação com máquinas:

1.258,53

T OTA L D E D EPR EC IA ÇÕES ( E) 225,67 17,93
V  -  OU T R OS C U ST OS F IX OS

29 -  Manut enção Periódica Benf eit or ias/ Inst alações 4,12

124,83

30 -  Encargos Sociais 2,10
31 -  Seguro do capit al f ixo 0,68
T OTA L D E OU T R OS C U ST OS F IX OS ( F) 86,80 6,90
C U ST O F IX O ( E+F =G) 312,47 24,83
C U ST O OPER A C ION A L ( D +G=H)

3000,00 KG Ex-Ant

D ISC R IM IN A ÇÃ O
C U ST O POR  

HA

PA R TIC IPA ÇÃ O C V  

( %)

I  -  D ESPESA S D E C U ST EIO D A  LA V OU R A

1.571,00
V I -  R EN D A  D E FA TOR ES

32 -  Remuneração esperada sobre o capit al f ixo 6,40
33 -  Terra Própr ia 28,01
34 -  Arrendament o 0,00

Elabo ração : C ON A B / D IP A I/ SUIN F / GEC UP

T OTA L D E R EN D A  D E F A T OR ES ( I) 433,04 34,41
C U ST O T OT A L ( H+I=J) 2.004,04 159,24

Custo de Produção - Resumo

AGRICULTURA EMPRESARIAL - SOJA - PLANTIO DIRETO -  - ALTA TECNOLOGIA - OGM

SAFRA DE VERÃO - 2015/16 - Campo Mourão - PR

Ciclo de Cultura: ANUAL Tipo do Relatório: Estimado

Mês/Ano: Janeiro/2015


