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RESUMO 

Por meio  da constatação feita por empresas do Grupo Japonês Mitsui, a respeito da escassez 

de sementes de soja transgênica  de alta qualidade e performance, utilizadas por empresas no 

mercado brasileiro, as quais buscam produtividade acima da média de mercado, descobriu-se 

uma oportunidade em atuar como produtor de sementes, agregando valor ao negócio da 

empresa, num mercado em plena expansão, no qual se prevê crescimento de 30% em dez anos, 

conforme previsão recente do Ministério da Agricultura. Para se obter produção de soja acima 

da média de mercado, é necessário ter sementes com boa germinação, alto vigor, grande 

potencial produtivo, tamanho padronizado, devidamente tratadas quimicamente e livre de 

pragas e doenças. Porém, em razão do clima tropical brasileiro, torna-se muito difícil conseguir 

essas qualidades em grandes lotes de sementes, sendo a região do Distrito Federal considerada 

como uma das melhores áreas para produção de sementes. Após entendimento da situação e 

elaboração de um estudo econômico e de avaliação de sua viabilidade junto à empresa 

Schneider Agronegócios, holding de empreendimentos agropecuários, foi possível confirmar a 

real oportunidade de agregar valor ao negócio da empresa com a produção dessas  sementes de 

alto nível de qualidade, em um mercado que vem remunerando consideravelmente os 

fornecedores especializados, com bônus em torno de 55% sobre o preço da soja, podendo a 

empresa agregar, ao seu negócio, um Valor Presente Líquido de R$ 27 milhões nos próximos 

dez anos, como apresentado em detalhes, neste trabalho. Apesar de o agronegócio ser uma 

transação em longo prazo, com ciclos anuais, o retorno do investimento ao acionista, previsto 

em dois ciclos produtivos, equivale a duas safras, com uma Taxa Interna de Retorno de 234,7%, 

podendo este trabalho contribuir para outros empreendimentos, em condições similares, que 

busquem agregar valor ao seu negócio. Embora se possa considerar bastante replicável, a 

aplicabilidade desta proposta , é necessário que seja muito bem planejada e feita sobre medida para 

cada empreendimento, pois existe um número razoável de complexidades no caminho que precisarão 

ser vencidas. Mas fazer parte de um projeto que resulta numa clara transformação de todo um 

negócio, passando pela mudança física e de toda uma nova estrutura, em que os resultados começam 

a surgir, em toda a cadeia de surprimentos e de valor, e stakeholders  apoiando sua implementação 

e realização, tornou-se extremamente gratificante. Isto, a despeito das dificuldades inerentes à 

idealização da proposta, seu desenvolvimento e, especialmente, aprovação e alinhamento em torno 

dos diversos stakeholders envolvidos, especialmente pelo nível de inovação considerado para esta 

proposta, que possui um novo olhar sobre este tipo de empreendimento – um novo modelo de 

negócio.  

Palavras-chave: Criação de valor. Tecnologia em sementes. Agronegócios. Posicionamento 

estratégico. Cadeia de suprimentos.  



ABSTRACT 

Based on the findings made by companies of the Japanese Mitsui Group, regarding the 

scarcity of high-quality and performance transgenic soybean seeds, used by companies in the 

Brazilian market, which seek productivity above the market average, to act as a seed producer, 

adding value to the company's business, in a market in full expansion, which is expected to 

grow 30% in ten years, according to a recent forecast by the Ministry of Agriculture. In order 

to produce soybeans above the market average, it is necessary to have seeds with good 

germination, high vigor, great productive potential, standard size, properly treated chemically 

and free of pests and diseases. However, due to the Brazilian tropical climate, it is very difficult 

to achieve these qualities in large seed lots, and the Federal District is considered one of the 

best areas for seed production. After understanding the situation and elaborating an economic 

study and evaluating its viability with the company Schneider Agronegócios, holding of 

agricultural enterprises, it was possible to confirm the real opportunity to add value to the 

business of the company with the production of these seeds of high quality level , in a market 

that has been remunerating the specialized suppliers considerably, with a bonus around 55% on 

the price of soybeans, and the company can add to its business a Net Present Value of R $ 27 

million in the next ten years, as presented in detail, in this work. Although agribusiness is a 

long-term transaction, with annual cycles, the return on investment to the shareholder, predicted 

in two productive cycles, is equivalent to two crops, with an Internal Rate of Return of 234.7%, 

may this work contribute to other ventures, in similar conditions, that seek to add value to the 

business. Although it can be considered quite replicable, the applicability of this proposal needs 

to be very well planned and tailored for each venture, as there are a reasonable number of 

complexities in the way that need to be overcome. But part of a project that results in a clear 

transformation of an entire business, through physical change and a whole new structure, in 

which the results begin to appear in the whole supply chain and value added, and stakeholders 

supporting their implementation and achievement, has become extremely rewarding. This, 

despite the difficulties inherent in the proposal's idealization, its development and, especially, 

approval and alignment around the various stakeholders involved, especially the level of 

innovation considered for this proposal, which has a new look at this type of enterprise - a new 

business model. 

Keywords: Value creation. Seed technology. Agribusiness. Strategic positioning. Supply 

chain. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Situação-oportunidade 

No desenvolvimento das atividades operacionais da Agrícola Xingu S.A. – empresa de 

grande porte, pertencente ao Grupo Japonês Mitsui, produtora de soja, milho e algodão, com 

áreas próprias de 116 mil hectares, nos estados da Bahia, Maranhão e Minas Gerais –, 

constatou-se, em seu departamento de compras, um problema de falta de sementes de soja 

certificadas de alta performance. Estas sementes são utilizadas por empresas que buscam 

produtividade acima do mercado, como é o caso da Xingu, que obteve rendimento de 63 sacas 

por hectare na safra 2016/17, correspondendo a 7,3 sacas acima do mercado Brasileiro, que 

apresentou uma colheita, em média 55,7 sacas por hectare, na mesma safra. Para uma boa 

produção, é necessário ter sementes com boa germinação, alto vigor, grande potencial 

produtivo, tamanho padronizado, devidamente tratadas quimicamente e livre de pragas e 

doenças. Em razão do clima tropical brasileiro, torna-se muito difícil conseguir essas qualidades 

em grandes lotes de sementes. 

As empresas que obtêm alta produtividade, como é o caso da Xingu, buscam por 

sementes de alta performance e, quando não encontram tais sementes suficientes para cultivar 

suas extensas áreas produtivas, procuram complementar com sementes de menor performance, 

não deixando de plantar em toda área produtiva: para não ficar ociosa e para não perder a 

fertilidade do solo. 

De acordo com Severo, Kellen (2016), sobre a escassez de sementes, as condições 

climáticas não foram favoráveis para a produção de sementes de soja em várias regiões do 

Brasil. A informação é destacada pela Associação Brasileira dos Produtores de Semente de Soja 

(ABRASS), 2018, que aponta risco de faltar as variedades mais demandas pelos agricultores 

em regiões do centro-oeste, as quais incluem Maranhão (MA), Piauí (PI), Tocantins (TO) e 

Bahia (BA), conhecida como MATOPIBA. O presidente da ABRASS (2018) Raimundo 

Barreto de Souza afirmou em entrevista ao Mercado&Cia (2018), afirmou que essa deve ser 

uma das piores safras de sementes dos últimos anos. 

De acordo com Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 2018 o 

sucesso da lavoura de soja depende de diversos fatores, mas, sem dúvida, o mais importante 

destes é a utilização de sementes de elevada qualidade, as quais geram plantas de alto vigor, 
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com um desempenho superior no campo. O uso de semente de elevada qualidade permite o 

acesso aos avanços genéticos, com as garantias de qualidade e tecnologias de adaptação nas 

diversas regiões, assegurando maiores produtividades. Portanto, o estabelecimento da lavoura 

de soja com sementes da mais alta qualidade é de fundamental importância. Sementes de alto 

vigor propiciam a germinação e a emergência das plântulas de maneira rápida e uniforme, 

resultando na produção de plantas de alto desempenho, com potencial produtivo mais elevado. 

Plantas de alto desempenho apresentam uma taxa de crescimento maior, têm uma melhor 

estrutura de produção, um sistema radicular mais profundo e produzem um maior número de 

vagens e de sementes, resultando em maiores produtividades. 

Considerando o alto valor das terras no Brasil, obter boa produtividade é de extrema 

importância para manter o retorno sobre o capital investido. Um estudo, realizado pela 

Assessoria de Gestão Estratégica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGE 

do MAPA), em conjunto com a Universidade de Brasília, aponta uma valorização média de 

308% entre 2002 e 2013. Em termos comparativos, a taxa de inflação dada pelo IGP-DI da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV), 2016 foi de 121,9%, no mesmo período. 

 Considerando essas questões, discutidas no Comitê Executivo da Xingu, 2017, pelo 

Diretor Administrativo e Financeiro, autor deste trabalho, com o Presidente da empresa Sr. 

Nelson Schneider, além dos demais diretores da Xingu, ao analisarem esses fatos ocorridos na 

empresa, identificaram a existência de uma oportunidade no mercado agrícola brasileiro, que 

não dispõe de sementes de soja GMO (Genetically Modified Organism). Em português, traduz-

se por OGM (Organismos Geneticamente Modificados) ou “transgênica”, com alta qualidade, 

suficientemente à disposição para atender aos produtores que buscam alta performance. 

De acordo com a Universidade Estadual de Maringá (UEM), 2011, em seu comparativo 

sobre a “soja convencional versus soja transgênica”, trata-se de um grão versátil, que pode ser 

utilizado para produção de embutidos, laticínios, bebidas, além de base para nutrição animal e 

outras áreas industriais. É muito utilizado como óleo refinado, havendo também pesquisas sobre 

o uso para fabricação de biodiesel. 

A soja a ser semeada pode ser convencional ou transgênica. O grão convencional não 

possui alterações genéticas, ao contrário do segundo tipo, uma forma de organismo 

geneticamente modificado OGM ou GMO em Inglês. Os OGMs são produzidos pela 

transferência de genes de um ser vivo para outro. Isso é feito para que o novo organismo 

desenvolvido seja mais resistente e diferenciado em relação a determinadas características do 
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organismo original. 

A soja transgênica, ou Soja Roundup Ready® (soja RR), é resistente ao uso do herbicida 

glifosato, permitindo a utilização do produto mesmo após o plantio. O Glifosato é um tipo de 

herbicida não-seletivo e sistêmico, de amplo espectro, ou seja, que atua em toda a planta e pode 

ser utilizado contra vários tipos de ervas daninhas em diversos tipos de cultura. Pode ser 

aplicado no preparo para o plantio, dessecando (secando) a área aplicada e matando as plantas 

atingidas em pouco tempo. No caso da soja convencional, isso não seria possível, em 

decorrência de sua sensibilidade ao herbicida. 

Segundo o professor Braccini (2011), do Departamento de Agronomia (DAG) da UEM, 

a soja RR possui uma enzima modificada (EPSP sintase), o que lhe confere resistência ao uso 

do herbicida Glifosato, mesmo após o plantio. Esse tipo de semente foi desenvolvido ainda na 

década de 1980, visando à maior produtividade por hectare plantado e reduzindo os custos de 

produção, conforme informações da Monsanto (2018), detentora da patente.  

A soja RR foi aprovada para plantio nos EUA, em 1994, e passou a ser cultivada pelos 

norte-americanos já em 1996. A aprovação no Brasil aconteceu apenas em 2005, com a 

publicação da Lei de Biossegurança (lei nº 11.105/2005). 

A Schneider Agronegócios, por intermédio de seu presidente, Sr. Nelson Schneider, 

acreditou ser possível produzir sementes de soja GMO em parte de suas áreas produtivas, na 

região rural de Tabatinga, situada em Planaltina/DF, região próxima de Brasília/DF, com área 

cultivada de 3.600 hectares. Neste sentido, combinou recursos e estratégias para obter vantagem 

competitiva sustentável, passando a produzir também especialidades além de commodities 

agrícolas, atuando como fornecedora de sementes, agregando valor ao seu negócio com a 

receita incremental com sementes, atendendo, portanto, à demanda do mercado agrícola 

brasileiro por sementes de alta performance. 

De acordo com Correio Braziliense (2017), o Distrito Federal (DF) é campeão nacional 

em produtividade de soja, apesar de a área plantada de soja ser considerada pequena na região. 

Os produtores conseguem 3,3 mil kg/ha, melhor até do que o colhido nos Estados Unidos e as 

sementes da soja cultivada no DF são consideradas de excelente qualidade e servem de matriz 

para outros lugares, dispondo, portanto, a Schneider Agronegócios de uma vantagem 

competitiva. 

Além das exportações, parte da produção é destinada ao aprimoramento da qualidade 

das sementes para serem utilizadas no plantio da próxima safra, a partir de setembro. Segundo 
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Correio Braziliense (2017), o clima muito seco do DF favorece o aprimoramento genético das 

sementes. Multinacionais que atuam no Brasil, como a Syngenta, Down Science, Werma e 

Pionner multiplicam as sementes de soja nas lavouras do DF e depois vendem as da soja 

genética, já melhorada, para o cultivo nos estados de Mato Grosso (MT), Goiás (GO) e Minas 

Gerais (MG). 

Ao produzir especialidades (sementes), a empresa verticaliza seu negócio sem alterar a 

sua atividade, agrega valor com a ampliação da sua estrutura, maximiza a lucratividade, antes 

embasada apenas em commodities (soja e milho, entre outros grãos), gera rentabilidade maior 

para a empresa com a receita incremental com a venda das sementes, além de obter também 

uma redução nos custos com a produção das próprias sementes utilizadas em suas lavouras. 

Os produtores rurais preferem utilizar as sementes de soja GMO certificadas e de alta 

qualidade porque obtêm o benefício de uma maior produção por hectare e um menor custo com 

insumos, em razão da maior resistência da soja contra insetos, falta de chuvas e por ter maior 

produtividade, comparada à soja convencional.  

De acordo com G1- Agronegócios (AGRO), 2016, os transgênicos representam 93% da 

área plantada com soja, milho e algodão e a utilização de sementes transgênicas tem sido cada 

vez mais presente nas lavouras brasileiras, seja pelo menor custo de produção ou pela 

praticidade no manejo das culturas, em especial, entre essas três culturas, destacando-se a soja, 

em que se observa a maior presença de sementes transgênicas, atingindo perto de 100%. 

A Schneider Agronegócios dispõe 3.600 hectares de terras na região de Brasília. 

Mediante uma equipe técnica de agrônomos com grande conhecimento tecnológico, máquinas 

agrícolas, implementos rurais, mão de obra especializada, capital e crédito no mercado, pode, 

desta forma, produzir as sementes em suas fazendas, cuja localização é perfeita para esse fim, 

associado ao bom clima para sementes e o emprego de boa logística.   

A questão de pouca disponibilidade de terras atualmente nessa região acaba sendo uma 

barreira de proteção para novos entrantes no negócio de sementes, contudo, para quem já possui 

terras nessa região, como é o caso da Schneider Agronegócios, é um privilégio para a empresa 

aproveitar essa oportunidade do mercado. 

 

1.2 Antecedentes 

De acordo com EMBRAPA (2017) a soja é uma cultura de grande importância 

econômica para o Brasil, sendo a principal cultura do agronegócio brasileiro. Esta é uma planta 
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originária da região denominada Manchúria, que fica no nordeste da China. Foi trazida para a 

Europa no século XVII, durante o período conhecido como o das grandes navegações, onde 

permaneceu por mais de 200 anos, nos jardins botânicos das cortes europeias, apenas como 

uma curiosidade botânica. Chegou aos Estados Unidos da América por volta do ano 1890, 

quando era cultivada como forrageira. Na década de 1940, a soja chegou ao Paraguai e, na 

década de 1950, ao México e à Argentina. 

De acordo com Universoagro (2012) a soja chegou ao Brasil em 1882, vinda dos 

Estados Unidos. Gustavo Dutra, então professor da Escola de Agronomia da Bahia, promoveu 

os primeiros estudos de avaliação de cultivares. As cultivares introduzidas dos Estados Unidos 

não tiveram boa adaptação numa latitude em torno de 12 graus Sul (Bahia- [BA]). Mais tarde, 

em 1891, novas cultivares foram introduzidas na latitude 22 graus Sul (São Paulo [SP], 

Campinas), apresentando melhor desempenho. As cultivares mais específicas para consumo 

humano foram trazidas pelos primeiros imigrantes japoneses em 1908. Entretanto, oficialmente, 

a cultura foi introduzida no Brasil no Rio Grande do Sul (RS), em 1914, na chamada região 

pioneira de Santa Rosa, onde foram iniciados os primeiros plantios comerciais a partir de 1924. 

De acordo com Agência Embrapa de Informação Tecnológica (AGEITEC), 2006 a 

primeira referência de produção comercial de soja no Brasil data de 1941: área cultivada de 

640ha, produção de 450t e rendimento de 700 kg/ha; o primeiro registro internacional do Brasil 

como produtor de soja data de 1949, com uma produção de 25.000t. Chegou às 100.000t em 

meados dos anos 50 e, na década de 1960, a soja se estabeleceu definitivamente como cultura 

economicamente importante para o Brasil, passando de 206.000t (1960) para 1.056.000t (1969). 

Cerca de 98% desse volume era produzido nos três estados da região Sul, em áreas onde 

prevaleciam a combinação: trigo no inverno e soja no verão. Apesar do significativo 

crescimento da produção ao longo dos anos 60, foi na década seguinte que a produção da soja 

mais evoluiu e se consolidou como a principal cultura do agronegócio nacional, passando de 

1.500.000t, em 1970, para mais de 15.000.000t, em 1979. Esse crescimento se deveu não apenas 

ao aumento da área cultivada (1.300.000ha para 8.800.000ha), mas, também, ao expressivo 

incremento da produtividade (1.140 kg/ha, para 1.730 kg/ha). 

No final dos anos 70, mais de 80% da produção brasileira de soja ainda se concentrava 

nos três estados da região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), embora o Cerrado, 

na região central do País, sinalizasse que participaria como importante ator no processo 
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produtivo da oleaginosa, o que efetivamente ocorreu a partir da década de 1980. Em 1970, 

menos de 2% da produção nacional foi colhida nessa região, mas concentrada no Mato Grosso 

do Sul (MS). Em 1980, essa porcentagem passou para 20%; em 1990, já era superior a 40% e, 

em 2007, superou os 60%, com tendências a ocupar maior espaço a cada nova safra.  

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja e, dentre os grandes produtores 

Estados Unidos da América, Brasil e Argentina (USA, BRA e ARG), é o que possui o maior 

potencial de expansão em área cultivada.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), 2017, o BRA vai ultrapassar 

USA com o maior produtor mundial de soja na próxima década, enquanto que o aumento da 

produção de milho será impulsionado principalmente pela América Latina, de acordo com o 

novo relatório Perspectivas Agrícolas 2017-2026 da Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), 2016,  e  Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO), 2016 Este relatório, publicado em 10 de julho de 2017, 

oferece projeções de dez anos até 2026 para os principais produtos agrícolas. O documento 

afirma que a Argentina e o Brasil experimentaram a maior expansão das áreas cultivadas nos 

últimos dez anos às terras de plantio em todo o mundo, somando respectivamente 10 milhões 

de hectares e 8 milhões de hectares. Durante os próximos dez anos, espera-se que a expansão 

das áreas cultivadas esteja em uma escala similar para estes dois países. 

Os agricultores brasileiros conseguiram atingir altos níveis de produção, o que está 

chamando a atenção do mundo, de acordo com a ONU (2017), A expectativa é de que a 

produção de soja no Brasil cresça, de 2017 a 2026, a 2,6% por ano: o maior crescimento dos 

principais produtores, comparado à Argentina (2,1% por ano) e aos Estados Unidos (1,0% por 

ano). Um dos pontos relevantes nesse processo foi o intenso apoio à pesquisa agrícola, sob a 

liderança da EMBRAPA (2017), para o avanço dos plantios em áreas de Cerrado. 

 

1.3 Objetivo do trabalho 

Este trabalho teve como propósito apoiar a Schneider Agronegócios no 

desenvolvimento e implantação de uma estratégia de aproveitamento da oportunidade de uma 

integração vertical, incrementando em seu negócio a produção de sementes de soja GMO, em 

parceria com empresas detentoras de tecnologia, criando valor ao negócio para o acionista, com 
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incremento da margem de contribuição acima de 80% para produção de sementes, criando 

parcerias estratégicas com a indústria de tecnologia genética e atendendo à demanda do 

mercado agrícola brasileiro. 

 

1.4 Solução adotada 

Definiu-se, em conjunto com a empresa,  por  agregar-se um negócio complementar, 

para a produção de sementes de alta qualidade, com boa germinação, alto vigor, grande 

potencial produtivo, tamanho padronizado, devidamente tratadas quimicamente e livre de 

pragas e doenças, mantendo-se a produção de soja no negócio, incluindo no projeto a construção 

de uma Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS),  para atender a produção de sua área 

total cultivada de 3.600 hectares da empresa, na região rural de Tabatinga, situada em 

Planaltina, DF, com capacidade produtiva de 200.000 sacas por ano de semente de soja. 

Este trabalho baseia-se no método de solução de problemas e exploração de 

oportunidade, de Marcondes, Miguel, Franklin & Perez (2017), em busca da solução de um 

problema de falta de sementes de soja, descobriu-se a oportunidade de exploração de negócio 

atuando como produtor de sementes, agregando valor ao negócio da empresa. Está estruturado 

da seguinte forma: No próximo capítulo, é apresentada uma visão da empresa, sua rotina e seu 

negócio. No Capítulo 3, é detalhada a análise sobre a problemática, objeto deste trabalho, 

seguida, no Capítulo 4, do diagnóstico da problemática, mapeando a situação tratada, e 

finalizando com a proposta da solução do problema identificado em todas as suas fases, no 

capítulo 5. O plano de ações é o objeto do Capítulo 6, seguido das conclusões e considerações 

finais, no Capítulo 7. 
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2 CONTEXTO DE REALIDADE INVESTIGADA 

 

2.1       A empresa e o negócio 

A empresa Schneider Agronegócios é uma holding, que produz soja, milho e algodão 

em larga escala no DF, MG, BA e GO, em áreas produtivas de 17.000 hectares, pertencente à 

família Schneider, sendo o Sr. Nelson Schneider seu fundador, empresário e empreendedor 

rural, que chegou em Brasília em fevereiro de 1978, para fundar a Cooperativa Agropecuária 

do Distrito Federal (COOPA-DF). Com sua grande experiência adquirida em Santa Catarina, 

em 2018, a COOPA-DF tem 39 anos de uma história de lutas e conquistas, com 140 associados 

e expressa oficialmente seu reconhecimento aos fundadores visionários de 1978 que, 

juntamente com o Sr. Nelson Schneider, lançaram os alicerces dessa organização. 

 

Figura 1: Posicionamento da empresa na Cadeia de Suprimentos para soja. 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Dentro da cadeia de suprimentos do agronegócio soja (Figura 1), a Schneider está 

inserida no Setor Primário, como produtora na coluna “Produtores de Soja” com margem de 

contribuição de 20%, representando um ganho de 12 sacas por hectare sobre uma produção de 
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60 sacas por hectare.  

Por conseguinte, salienta-se que o objetivo deste trabalho é desenvolver uma estratégia 

para que a empresa solucione o problema de escassez de sementes de soja transgênica  de alta 

qualidade e performance, utilizadas por empresas no mercado brasileiro, as quais buscam 

produtividade acima da média de mercado, aproveitando oportunidade em atuar como produtor 

de sementes, agregando valor ao negócio da empresa, se reposicione na cadeia de suprimentos 

ao produzir sementes, passando para a coluna “Fornecedores de Insumos: Fertilizantes, 

Sementes, Químicos e Combustíveis”, com margem de contribuição acima 80%, conforme 

demonstrado na Tabela 8, na linha da margem de contribuição.   

 

2.2       O mercado  

O MAPA (2017) divulgou estudo dos resultados e projeções, em seu relatório para o 

agronegócio brasileiro. 

Na Tabela 1, são apresentadas as projeções de grãos referentes aos 15 produtos 

pesquisados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Nestas 

projeções, constam as atualizações de maio 2017, com boa aproximação sobre as previsões para 

a safra de 2016/17 e foram usadas essas estimativas como sendo as primeiras informações para 

a série de grãos.  

Tabela 1: Produção e Área Plantada de Grãos 

 
Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA, com base na CONAB (2017) 

Projeção Limite Superior Projeção Limite Superior

2016/17 232.024                -                    60.362                   -                    

2017/18 220.634                244.322             62.166                   65.134               

2018/19 236.859                263.898             63.222                   68.409               

2019/20 239.110                272.011             64.308                   71.316               

2020/21 248.209                284.836             65.243                   73.808               

2021/22 253.865                294.451             66.199                   76.113               

2022/23 261.218                305.152             67.123                   78.239               

2023/24 267.720                314.888             68.054                   80.259               

2024/25 274.643                324.780             68.977                   82.184               

2025/26 281.356                334.323             69.903                   84.041               

2026/27 288.173                343.814             70.828                   85.840               

Produção (mil t) Área (mil ha)
Ano
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Como demonstrado na Tabela 1 a produção de grãos da safra 2016-17 foi de 232,0 

milhões de toneladas e a área plantada de 60,4 milhões de hectares,  

As previsões indicam um acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,6% ao 

ano. No limite superior, a projeção, conforme Tabela 1, indica uma produção de até 343,8 

milhões de toneladas em 2026/27. A área de grãos deve aumentar 17,3% entre 2016/17 e 

2026/27, passando de 60,4 milhões de hectares em 2016/17 para 70,8 milhões em 2026/27, o 

que corresponde a um acréscimo anual de 1,5%. 

As projeções para 2026/27 são de uma safra de grãos por volta de 288,2 milhões de 

toneladas e corresponde a um acréscimo de 24,2% sobre a atual safra que está estimada em 

232,0 milhões de toneladas. O Gráfico 1 oferece uma primeira indicação para os próximos anos 

a respeito do comportamento da área plantada historicamente e prevista para os cinco principais 

grãos no Brasil.  

 

Gráfico 1: Brasil Área Plantada com os cinco principais grãos 

 
Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA (2017) 

 

 

As projeções, conforme a Tabela 2, apontam para redução das áreas de arroz e feijão e 

aumento da área plantada de soja, milho e trigo, sendo que, no trigo, a expansão é modesta. 
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A produtividade continua sendo o principal fator impulsionando o crescimento da 

produção de grãos nos próximos dez anos. A média deve passar de 3,84 t/ha em 2016/17 para 

4,1 t/ha em 2026/27. 

Tabela 2: Brasil Área Plantada com os cinco principais grãos 

 
Fonte: Elaboração da CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA (2017). 

 

Enquanto a produção de grãos está prevista crescer 2,6%, a área deve expandir-se 1,5% 

ao ano. Entre os grãos, os maiores ganhos de produtividade devem ocorrer em arroz, milho e 

algodão. 

A produtividade média de soja deve ficar em 3,4 t/ha em 2026/27; milho, 6,4 t/ha, 

conforme demonstrado na Tabela 3, demonstrando um crescimento muito pequeno, menos que 

2% no período. Essa preocupação é evidenciada pelo fato de que as projeções da produtividade 

mostram uma relativa estagnação, ocorrendo queda no período atual e só recuperando em 

2022/23, principalmente em razão da expansão da área plantada ocorrer na região MATOPIBA, 

em substituição às áreas de pasto que têm menos fertilidade. Portanto, em áreas menos 

produtivas na implementação da lavoura, torna-se, com o tempo, mais produtiva. 

 

Mil Hectares 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Arroz 3.018    2.967    2.875    2.427    2.400    2.373    2.295    2.008    1.961    1.922    1.791    

Feijão 4.224    4.088    3.993    3.262    3.075    3.366    3.024    2.837    3.094    2.817    2.771    

Milhop 12.964  14.055  14.766  15.178  15.829  15.829  15.693  15.923  17.244  17.378  17.513  

Trigo 1.758    1.852    2.396    1.895    2.210    2.758    2.449    2.118    1.954    1.976    1.998    

Soja 22.749  20.687  21.313  25.042  27.736  30.173  32.093  33.252  33.856  34.544  35.453  

1) Participação 51% 47% 47% 52% 54% 55% 58% 59% 58% 59% 60%

2) Crescimento -9% -6% 10% 22% 33% 41% 46% 49% 52% 56%

Total 44.713  43.649  45.343  47.804  51.250  54.499  55.554  56.138  58.109  58.637  59.526  

1) Participação da área plantada da soja perante o total de grãos básicos

2) Crescimento acumulado da área plantada da soja com base na safra 2005/6

Mil Hectares 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27

Arroz 2.008    1.961    1.922    1.669    1.580    1.484    1.377    1.273    1.173    1.072    969       

Feijão 2.837    3.094    2.817    2.626    2.523    2.402    2.289    2.172    2.057    1.941    1.826    

Milhop 15.923  17.244  17.378  17.647  17.782  17.916  18.051  18.185  18.319  18.454  18.588  

Trigo 2.118    1.954    1.976    2.020    2.042    2.064    2.087    2.109    2.131    2.153    2.175    

Soja 33.252  33.856  34.544  36.377  37.338  38.302  39.272  40.242  41.214  42.186  43.158  

1) Participação 59% 58% 59% 60% 61% 62% 62% 63% 64% 64% 65%

2) Crescimento 2% 4% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30%

Total 56.138  58.109  58.637  60.339  61.265  62.168  63.076  63.981  64.894  65.806  66.716  

1) Participação da área plantada da soja perante o total de grãos básicos

2) Crescimento acumulado da área plantada da soja com base na safra 2016/17
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Tabela 3: Brasil - Produtividade de grãos (*)

 
Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPA (2017). 

(*) Nota: algodão, amendoim, arroz, aveia, canola, centeio, cevada, feijão, girassol, mamona, milho, 

soja, sorgo, trigo e triticale. 

 

 

A produção de soja no país, para 2016/17, está estimada em 113,0 milhões de toneladas. 

A produção é liderada por MT, com 27,0% da produção nacional; PR, com 17,3%; RS, com 

16,1%; GO, 9,6%; MS, 7,6%; MG, 4,4%, e BA, 4,3%. Entretanto, a produção de soja está 

migrando também para novas áreas no MA, TO, PA, RO, PI e BA, que, em 2016/17, respondem 

por 13,2% da produção brasileira, o que corresponde a uma produção de 15,0 milhões de 

toneladas de soja, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 2017. 

Como demonstrado na Tabela 4, a projeção de soja em grão para 2026/27 é de 146,5 

milhões de toneladas, representando um acréscimo de 29,7% em relação à produção de 2016/17. 

Observa-se que é um percentual que se situa abaixo do crescimento ocorrido nos últimos 10 

anos no Brasil, que foi de 89,8% (CONAB, 2017). 

O consumo doméstico de soja em grão deverá atingir 58,4 milhões de toneladas no final 

da projeção, mas pode chegar a 69,2 milhões de toneladas em 2026/27. Tem-se uma projeção 

de aumento de 23,4%, neste consumo, até 2026/27. Assim, o consumo de soja deve crescer nos 

próximos anos pouco acima do consumo de milho, que está projetado em 17,6% entre 2017 e 

Grãos Milho Soja Arroz Algodão

2016/17 3,84       5,38       3,34      6,10      1,58       

2017/18 3,55       5,49       3,20      6,26      1,55       

2018/19 3,75       5,60       3,29      6,75      1,63       

2019/20 3,72       5,70       3,29      7,28      1,68       

2020/21 3,80       5,80       3,31      7,73      1,74       

2021/22 3,83       5,91       3,33      8,27      1,78       

2022/23 3,89       6,01       3,34      8,96      1,85       

2023/24 3,93       6,10       3,36      9,74      1,90       

2024/25 3,98       6,20       3,37      10,62    1,95       

2025/26 4,02       6,30       3,38      11,69    2,01       

2026/27 4,07       6,39       3,40      12,99    2,06       

Ano
t/ha
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2027: ambos são produtos essenciais na preparação de rações. 

A área de soja deve aumentar 9,3 milhões de hectares nos próximos 10 anos, chegando, 

em 2027, a 43,2 milhões de hectares. É a lavoura que mais deve expandir a área na próxima 

década, seguida pela cana-de-açúcar, com cerca de 1,7 milhão de hectares adicionais.  

A soja deve expandir-se por meio de uma combinação de expansão de fronteira em 

regiões onde ainda há terras disponíveis, ocupação de terras de pastagens e pela substituição de 

lavouras onde não há terras disponíveis para serem incorporadas. Nota-se que a tendência no 

Brasil é que a expansão ocorra principalmente sobre terras de pastagens naturais (CONAB, 

2017. 

Estima-se que a expansão de área deve ocorrer em estados de grande potencial 

produtivo, em cerrados, compreendidos na MATOPIBA. O MT deverá perder força nesse 

processo de expansão de novas áreas, devido, principalmente, aos preços de terras nesse estado, 

cujos valores correspondem ao dobro dos preços de terras de lavouras nos estados do 

MATOPIBA (FGV-FGVDados, 2016). Como os empreendimentos nessas novas regiões 

compreendem áreas de grande extensão, o preço da terra é um fator decisivo. 

Nas novas áreas do Centro-Nordeste do Brasil, que compreendem à região de 

MATOPIBA, a área de soja deve expandir-se muito (CONAB, 2017).  

Essa informação vai no mesmo sentido dos resultados obtidos neste trabalho. No 

presente trabalho, a área plantada de grãos nessa região deve expandir-se 15,0% nos próximos 

10 anos. Isso equivale a atingir, na região, a área de 8,4 milhões de hectares que, em seu limite 

superior, pode alcançar 11,0 milhões de hectares. A produção de grãos nos estados que 

compreendem essa região deve passar de 20,5 milhões de toneladas em 2016/17 para 26,5 

milhões em 2026/27. 

As exportações de soja em grão do país, projetadas para 2026/27, são de 84,0 milhões 

de toneladas. Representam, para tanto, um aumento próximo a 21,0 milhões de toneladas em 

relação à quantidade exportada pelo Brasil em 2016/17. 

A variação prevista em 2026/27 relativamente a 2016/17 é de um aumento na produção 

de 29,7% e de 33,5% na quantidade exportada de soja grão. 
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Tabela 4: Produção, Consumo e Exportação de Soja em Grão (em milhares de 

toneladas) 

 

Fonte: CGEA/DCEE/SPA/MAPA e SGI/EMBRAPOPA, com base na CONAB (2017). 

As projeções de exportação de soja deste relatório, conforme Tabela 4, são próximas às 

do United States Department of Agriculture (USDA), divulgadas em fevereiro de 2017. Este 

Departamento projeta 88,9 milhões toneladas de exportações para a soja em grão, no final da 

próxima década. 

 

2.3       Fatores positivos do mercado 

Como fatores positivos do mercado, podem-se destacar que, além do aumento constante 

na produção de soja, os preços vêm mantendo-se acima da linha média em 10 anos, 

correspondendo a R$ 60,00 por saca (SC) desde 2014, conforme Gráfico 2, demonstrando um 

comportamento levemente ascendente em 2018 ao preço de R$ 64,82 por saca. 

Conforme a RD News (2017), Economia e Agronegócio, o custo de produção da soja 

para a safra 2017/2018 apresentou redução e, por causa disso, a oleaginosa pode ter seu menor 

Projeção
Limite 

Superior
Projeção

Limite 

Superior
Projeção

Limite 

Superior

2016/17 113.013   -           47.281     -           63.000     -           

2017/18 110.669   121.501   48.571     53.016     60.837     67.493     

2018/19 116.707   129.913   48.802     55.089     65.578     72.996     

2019/20 119.532   135.643   49.922     56.772     66.809     75.751     

2020/21 123.713   142.068   51.452     58.823     69.825     79.669     

2021/22 127.375   147.847   52.638     60.751     71.933     82.784     

2022/23 131.257   153.619   53.665     62.457     74.503     86.188     

2023/24 135.054   159.176   54.825     64.157     76.838     89.343     

2024/25 138.888   164.645   56.047     65.890     79.293     92.546     

2025/26 142.708   170.006   57.217     67.577     81.686     95.659     

2026/27 146.533   175.288   58.363     69.215     84.111     98.762     

Produção 29,7% Consumo 23,4% 33,5%Exportação

Ano

Produção (mil t) Consumo (mil t) Eexportação (mil t)
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Ponto de Equilíbrio (PE) dos três últimos períodos produtivos. A estimativa é que o PE fique 

em R$ 48,62/SC, representando uma margem de contribuição de R$ 16,20/SC ou 25% sobre o 

preço da saca de R$ 64,82. 

 

Gráfico 2: Histórico dos preços da soja nos últimos 10 anos. 

 

 
Fonte: Agrolink Cotações – Preço soja em grãos SC 60 Kg no DF (2018). 

 

O Ponto de Equilíbrio (PE) indica o valor por saca de soja necessário para que os gastos 

com a produção (custo variável) sejam cobertos. No cálculo, é levada em consideração a 

produtividade aguardada para a cultura na próxima safra. 

O aumento no consumo de soja ocorre em razão do crescimento populacional do 

planeta, juntamente com o aumento do poder aquisitivo nos países Brasil, Rússia, Índia e China, 

os quais compõem BRICS e, pelo crescimento no consumo mundial de carnes, aumentando, 

com isso, o consumo de ração que utiliza a soja como matéria-prima em seu composto. 

Conforme Gráfico 3, segundo uma análise bianual do Instituto Francês de Estudos 

Demográficos (INED), publicada pela Rede Globo em 09.09.2015, o qual afirma que a 

população mundial chegará perto dos 10 bilhões de habitantes em 2050, haja vista que se está 

gerando uma grande demanda no consumo de soja, bem como por sementes credenciadas, 
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observando-se que o mercado não dispõe de quantidades suficientes para atender essa demanda 

crescente.  

Gráfico 3: Crescimento da população mundial nos últimos 20 anos e projeção para 

2050. 

 
Fontes: G1 (2015) e World Bank Group (2017) 

 

O aumento constante da população mundial aliado ao aumento no consumo de proteína 

animal aumenta a demanda para produção mundial e soja, a qual, entre outras utilidades, é 

utilizada como insumo para ração animal.  

Conforme Gráfico 4, de acordo com FAO (2016), o consumo per capita global anual de 

carne deverá alcançar 35,3kg equivalente peso no varejo até 2025, correspondendo a um 

aumento de 1,3kg, comparado com o período base. Esse consumo adicional consistirá 

principalmente de carne de aves. Em termos absolutos, o crescimento total no consumo, nos 

países desenvolvidos, durante o período projetado, deverá manter-se pequeno, com relação às 

regiões em desenvolvimento, onde a população em rápido crescimento e a rápida urbanização 

permanecem importantes direcionadores. Isso é particularmente verdadeiro na África 

Subsaariana, onde a taxa de crescimento total do consumo durante o período previsto está mais 

célere do que em qualquer outra região. A composição do crescimento também é algo único, 

com o crescimento absoluto na carne bovina, quase correspondendo ao da carne de aves. 

A produção global de carnes deverá ser 16% maior em 2025 do que no período base 

(2013-15). Isso se compara com um aumento de quase 20% na década anterior. Os países em 

desenvolvimento deverão ser responsáveis pela vasta maioria do aumento total, pelo uso mais 
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intensivo de farelo proteico nas rações. 

A produção de carnes nos países em desenvolvimento continua sendo dominada por 

Brasil e China: os maiores produtores de carne e onde a produção deverá expandir-se 

consideravelmente durante o período analisado. O crescimento da produção se beneficiará de 

uma oferta abundante de recursos naturais, alimentos animais e disponibilidade de pasto, 

ganhos na produtividade e desvalorização do Real. A produção na China se beneficiará 

principalmente do crescimento das economias de escala à medida que as pequenas unidades de 

produção crescem, tornando-se maiores e mais comerciais. Outros países em desenvolvimento 

com potencial de contribuição para a produção adicional de carne incluem Argentina, Índia, 

Indonésia, México, Paquistão e Vietnã. 

 

 

Gráfico 4: Consumo per capita de carne por país e região 

 
Fonte: OCDE/FAO (2016). 

 

2.4 Fatores de risco do mercado 

Como risco de mercado, é preciso levar em conta uma possível queda no prêmio pago 

pelas sementes de qualidade e alta performance, porém isto está mapeado na simulação contida 

neste trabalho, na qual foi constatado que, mantendo-se a produtividade, o prêmio poderia 

reduzir-se até 13,8%, quando se chegaria ao Ponto de Equilíbrio. 

As projeções do USDA de longo prazo, de acordo com a Tabela 5, apresentam queda 

de preços com recuperação somente em 2021/22, atingindo aumento de apenas 3,5% de 

2016/17 a 2026/7, em contrapartida, os custos por acre se mantêm em alta, totalizando 12,1% 

no mesmo período, reduzindo-se as margens, em torno de 10% de 2016/17 para 2017/18 e, com 

isso, estima-se redução nas margens, recuperando-se apenas em 2026/27. 
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Tabela 5: Projeções para soja   

 
Fonte: USDA (2018). 

 

Ao avaliar-se a realidade da empresa, o negócio, o mercado, bem como os fatores 

positivos e negativos, foi possível entender melhor a oportunidade como um todo, conforme 

descrito no Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeções Longo Prazo USDA: SOJA 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 Variação

Preço US$ por Bushel 9,47 9,30 9,40 9,45 9,45 9,50 9,50 9,60 9,75 9,75 9,80 9,80 3,5%

Custo Variável por acre 173 173 176 178 181 182 184 187 189 191 192 194 12,1%

Margem sobre o custo variável por acre 320 287 279 284 287 293 296 303 314 317 323 326 1,9%

Variação -10,3% -2,8% 1,8% 1,1% 2,1% 1,0% 2,4% 3,6% 1,0% 1,9% 0,9%
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3 ENTENDIMENTO DA SITUAÇÃO 

 

Conforme a ABRASS (2018), o setor de produção de sementes de soja é um importante 

elo da cadeia produtiva desta oleaginosa e é um dos responsáveis pelo incremento na produção 

e, principalmente, na produtividade a cada ano das lavouras de soja, por meio da transferência 

rápida e eficiente de tecnologia. Este setor conecta os avanços da pesquisa na área de 

melhoramento vegetal e biotecnologia ao campo, tornando, assim, de forma mais dinâmica, a 

agregação tecnológica no setor de produção de soja 

De feitio mais prático, as empresas produtoras de sementes de soja fazem a conexão 

com todos os elos da cadeia: recebem material das obtentoras, multiplicam este material e 

disponibilizam ao agricultor sementes de soja de elevada qualidade, seja mediante as revendas 

ou diretamente pelo consumidor final. 

A empresa de produção de sementes de soja trabalha sempre de olho no futuro. 

Enquanto uma safra está em curso, a sementeira está plantando e beneficiando sementes que 

serão plantadas na safra seguinte, selecionando as melhores variedades e testando novos 

materiais que chegam ao mercado: um trabalho fundamental para a continuidade do sucesso da 

sojicultora brasileira. 

O aumento de produtividade agrícola tem sido possível com o desenvolvimento de 

plantas mais produtivas, menos susceptíveis a pragas e resistentes a determinadas condições 

climáticas e a agroquímicos, o que é alcançado por meio do melhoramento de plantas e outras 

tecnologias, como a transgenia. 

Diante deste contexto, a semente de soja, mais do que um sistema biológico responsável 

pela reprodução e dispersão das espécies, tornou-se um importante mecanismo de difusão da 

inovação tecnológica, uma vez que leva ao campo todos os avanços obtidos nos últimos anos 

pelo melhoramento e pela manipulação genética. 

São produzidos, anualmente, mais de 1,5 milhão de toneladas de sementes de soja, 

cultivados em aproximadamente um milhão de hectares em todo o país, sendo a região de 

Brasília considerada uma das melhores do Brasil para produção de sementes de soja de alta 

qualidade, segundo o Correio Braziliense (2017). O clima muito seco do Distrito Federal 

favorece o aprimoramento genético das sementes. Considerando-se a limitação de áreas para 
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plantio nessa região, torna-se uma barreira para novos entrantes no mercado de produção de 

sementes. O mercado brasileiro de sementes de soja movimenta, anualmente, aproximadamente 

US$ 1,3 bilhão, ou seja, mais de 35% de toda a movimentação financeira do mercado nacional 

de sementes. 

A Schneider Agronegócios recebeu proposta para produzir semente de soja GMO com 

prêmio de 55% sobre o preço pago pelo grão de soja no mercado, tendo, por base, em sua 

precificação na Bolsa de Chicago, estabelecido em Dólares dos Estados Unidos, a mesma base 

da moeda funcional utilizada para a produção de soja, não alterando o risco da empresa com a 

exposição cambial. 

Na região de Brasília, é possível obter produtividade de sementes acima de 60%, 

gerando um lucro incremental para a empresa no primeiro ano de R$ 3,9 milhões, conforme 

Tabela 8.  

Na produção de soja, com o objetivo de colher sementes, parte da produção é rejeitada 

pela qualidade (índice de vigor, germinação, etc.), porém não se perde a soja que não foi 

aprovada para uso como semente, sendo vendida normalmente no mercado como soja em 

grãos, a preços normais, recebidos pelo produtor. 

Além dos ganhos mencionados, constatou-se também um ganho extra para quem produz 

sementes. Existe um benefício com o aproveitando das próprias sementes na lavoura da 

Schneider Agronegócios, gerando uma redução no custo por Kg de R$ 5,09, correspondendo a 

R$ 254,38 por hectare conforme Tabela 7, representando uma redução de gasto anual de R$ 

916 mil, conforme Tabela 8. 

Para se produzirem sementes certificadas, é necessário ser credenciado com a licença 

do Registro Nacional de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura (RENASEM), possuir 

equipamentos com tecnologia adequada e seguir processos bem definidos, conforme passos do 

processo detalhados em 3.1, causando, neste sentido, mais uma barreira para novos entrantes 

nesse mercado. 

 

3.1       Passos do processo: Como funciona o beneficiamento de sementes? 

Se o próprio grão de soja é também uma semente, para que existem as indústrias de 

produção de sementes de soja? O raciocínio parece bem simples, mas, na verdade, existem 

muitos fatores que deixam este processo mais complexo. 
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Uma empresa de produção de sementes tem uma série de normas e protocolos a cumprir 

a fim de disponibilizar ao agricultor uma semente selecionada e de qualidade, a chamada 

semente certificada, que vai muito além de simplesmente plantar o grão. 

A produção de sementes de soja inicia-se bem antes do seu plantio, com a escolha 

criteriosa do material genético a ser semeado e a definição dos campos de produção a serem 

utilizados. Estes campos, posteriormente, serão registrados e acompanhados de perto pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

De produção própria ou de cooperados, após a colheita, as cargas de sementes de soja, 

em primeiro lugar, são descarregadas nas UBSs e iniciam um processo metódico e delicado. 

Testes em laboratório garantem que aquelas sementes estão em condições de iniciar o 

beneficiamento. Em segundo lugar, se necessário, a produção segue por elevadores e esteiras 

para enormes secadores, até atingirem o percentual ideal de umidade. 

Em terceiro lugar, passam por diferentes equipamentos de classificação, em que são 

separadas por tamanho, perfeição na circunferência, peso, densidade: tudo isso para obtenção 

de lotes uniformes. As sementes que não passam pelos critérios da classificação são 

consideradas como descarte e seguem para venda como grão comum. 

Em quarto lugar, ao final do beneficiamento, as sementes são resfriadas e ensacadas em 

suas devidas embalagens, com identificação do lote e informações sobre a variedade e seguem 

para armazenamento. 

É importante destacar que o armazenamento é uma fase muito importante e, nas 

sementeiras, é realizado em espaços com condições específicas de umidade e temperatura para 

que mantenha as características de qualidade da semente. O produto fica, para tal, armazenado 

por meses, até que o plantio da safra seguinte tenha início. 

Após todo este criterioso processo de beneficiamento, apenas 40% a 50% do que foi 

colhido nos campos de produção de sementes são efetivamente disponibilizados à venda.   

Outro procedimento que tem crescido nas empresas sementeiras é o Tratamento de 

Sementes Industrial (TSI), através do qual a semente, logo antes de ser entregue ao agricultor, 

recebe tratamento com agroquímicos, protegendo-as da incidência de pragas e de fungos no 

desenvolvimento inicial das lavouras. Para beneficiar as sementes de soja, é necessária estrutura 

da UBS, para processar sementes em larga escala e atender à demanda das empresas de 
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tecnologia biológica, conforme Imagem 1. 

Imagem 1: Ilustração geral de uma UBS 

 

 
Fonte:  Circular Técnica EMBRAPA ISSN 1516-7860 Tecnologia da produção de semente de soja de 

alta qualidade - Série Sementes 1a edição 2007. 

 

A imagem 2 mostra o processo utilizado para separação de impurezas não retiradas na 

pré-limpeza e as produzidas pelo sistema de secagem, com a separação rigorosa de todos os 

materiais indesejáveis (sementes ou grãos de outras espécies, sementes ou grãos quebrados), 

são propriedades consideradas para a limpeza: largura, espessura, comprimento, peso, forma, 

peso específico e textura. Na UBS, a estratificação da semente por tamanho é uma prática que 

reduz o índice de semente esverdeada no lote, uma vez que um maior percentual dessa semente 

se concentra nos seus calibres menores, que poderão ser descartados. O uso da mesa de 

gravidade não é eficaz na remoção de semente esverdeada dos lotes previamente classificados 

por tamanho. 
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Imagem 2: Separação e classificação – Forma principalmente utilizada no beneficiamento de 

sementes de soja 

 

 
Fonte: Casagrande et al. (2013) 

 

Conforme Oliveira (2015), no beneficiamento de sementes são levadas em 

considerações as características físicas diferenciais pelas quais as sementes podem ser 

separadas de outros componentes indesejáveis presentes no lote. Um técnico envolvido no 

planejamento de uma UBS é capaz de planejar o processo e selecionar as máquinas a serem 

utilizadas para uma determinada espécie e arranjá-las de maneira que se tenha um fluxo 

contínuo de operação numa sequência eficiente, buscando eficiência e utilização da capacidade, 

com facilidade de limpeza e a qualidade desejada. 

A instalação de uma UBS requer um alto investimento e, para que se tenha um adequado 

retorno de capital, deve ser planejada de modo a funcionar adequadamente, como descrito no 

Figura 2.  
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Figura 2: Fluxograma das etapas do beneficiamento de sementes 

 

 

Fonte: Adaptado de Peske, Rosenthal e Rota (2003) 

 

É indispensável que o planejador se familiarize com o equipamento a selecionar, o que 

pode ser feito por meio das descrições das máquinas em oferta no mercado e visitas às UBS 

que estejam utilizando. 

Aspectos a serem considerados – o quê, por exemplo? Controle da alimentação da 

máquina, consumo de energia, peneira, robustez, corrente de ar, tamanho da máquina, vibração 

das peneiras, danificação mecânica, limpeza, controle de temperatura, tipo e tamanho do 

alvéolo do cilindro, controle de umidade e rotação do cilindro. 

 

Basicamente existem as UBS, onde as máquinas são montadas em diversos pavimentos 

e as UBS que utilizam máquinas em vários níveis, mas todas no mesmo pavimento. As UBSs 

mais comuns são aquelas em que todas as máquinas utilizadas para limpeza e classificação das 

sementes estão num mesmo plano. 
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Dispondo apenas de um profissional com cargo de gerente poderá coordenar toda a UBS 

e seus funcionários. Se a UBS tiver dispositivos móveis ou flexíveis, além do menor custo de 

instalação com as bases de fixação que podem ser menos reforçadas, também serão facilitados 

o transporte de sementes entre máquinas. 

Alguns aspectos são muito importantes no planejamento de uma UBS, como: 

localização, espaço, armazém de sementes, capacidade, regulagem de fluxo das sementes e fator 

Recepção versus Capacidade. 

 

3.2 Apoios ao processo e sua continuidade 

Em razão da demanda por sementes de soja de alta qualidade no mercado brasileiro, as 

empresas detentoras de tecnologias de sementes têm interesse em apoiar projetos de produção 

de sementes, podendo fechar contratos em longo prazo, por período superior ao payback do 

projeto. 

Em 2018, as empresas detentoras de tecnologia de sementes de soja GMO como 

Monsanto, Pionner, Dowm, Syngenta, Nidera, entre outras, vem remunerando o produtor de 

sementes com prêmio de 55% sobre o preço do grão de soja, sendo que é possível obter 

produtividade de sementes acima de 60%, como já explicado na introdução. 

 

3.3 Enquadramento legal e licenças obrigatórias 

Para produzir sementes, é necessário que o produtor tenha a devida certificação sob a 

responsabilidade de um agrônomo que possua qualificação para produção de sementes 

certificadas.  

A atividade de produção de sementes e mudas está sob a égide do MAPA.  O produtor 

de sementes, inscrito no RENASEM, deverá ser assistido por responsável técnico, devidamente 

credenciado no RENASEM, no momento em que as sementes são destinadas à comercialização. 

Para obter a certificação e realizar a produção de sementes, de forma geral, é preciso 

que: 

1)  o responsável técnico do interessado, que vai prestar assistência na produção, esteja 

credenciado no RENASEM; 

2) o interessado: 
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- Inscreva-se no RENASEM como produtor de sementes ou produtor de mudas, 

devendo informar a relação de todas as espécies que pretende produzir; 

- Inscreva o campo de produção de sementes ou o viveiro de mudas na Superintendência 

do MAPA em seu Estado. 

Além disso tudo, é preciso atender o que diz a Lei n° 10.711, de 05 de agosto de 2003, 

o seu Regulamento, aprovado pelo Decreto n° 5.153, de 23 de julho de 2004 e a Instrução 

Normativa n° 9, de 2 de junho de 2005; além das normativas específicas para cada espécie 

vegetal, quando houver. 

Para a inscrição do campo de produção de sementes, o produtor deverá comprovar a 

origem da semente em quantidade suficiente para o plantio da área a ser inscrita. Toda pessoa 

física ou jurídica que utilize sementes, com a finalidade de semeadura, deverá adquiri-las de 

produtor ou comerciante inscrito no RENASEM. 

É necessário também dispor de técnicos e demais funcionários treinados para a produção 

de sementes, possuir áreas segregadas bem definidas para produção de sementes sem misturar 

variedades, possuir equipamentos adequados para plantio, colheita e beneficiamento das 

sementes, além de ter credibilidade e idoneidade no mercado. 

Vale salientar que o atendimento a todos esses pré-requisitos é bastante difícil e 

complexo, servindo essa regulamentação como uma barreira para novos entrantes na atividade 

de produção de sementes, entretanto, todos esses pré-requisitos são plenamente atendidos pela 

Schneider Agronegócios. 

 

3.4  Criação de valor 

Avaliando esta oportunidade, seus riscos, investimentos necessários, mediante estudo 

de viabilidade econômica desenvolvido neste trabalho, foi possível realizar uma tomada de 

decisão racional e segura para a empresa, embasada em informações confiáveis: 

a) identificando-se uma real oportunidade de criar valor ao negócio da empresa, ao 

verticalizar as atividades; 

b) melhorando a margem de contribuição, acima de 80%, aumentando 

sensivelmente o resultado e a geração de caixa, conforme demonstrado nas 

Tabelas 8 e 9; 

c) criando também valor aos stakeholders, agregando para o acionista um 
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crescimento de R$ 67,1 milhões no valor da empresa, calculado em seu 

valuation, conforme mencionado no Capítulo 5 item 5.1; 

d) possibilitando a geração de alianças estratégicas com a indústria de tecnologia 

genética que precisa de parceiros que tenham terras disponíveis na região do 

Distrito Federal, uma das mehores regiões do Brasil para o desenvolvimento de 

tecnologias genéticas para soja, e  

e) atendendo à demanda do segmento da soja, provendo sementes GMO. 

É muito importante para as empresas entenderem bem as necessidades dos clientes, “os 

consumidores são os árbitros dos valores” escreve Priem (2007, p.1) e considerando-se que o 

valor do consumidor não é estático, é preciso acompanhar sua evolução para manter a 

suatentabilidade da empresa no mercado. 

A criação de valor ocorre quando os fornecedores oferecem, por meio de seus produtos 

e serviços, atributos, para gerar fidelidade e satisfação dos clientes, a este processo denomina-

se Proposta de Valor  

A Shneider Agronegócio firmou acordo de parceria por três anos com a empresa Nidera, 

gerando valor e satisfação para ambas companhias, para Shneider a garantia desenvolvimento 

tecnológico e de vendas por tempo suficiente para obter o retorno do investimento realizado e 

para a Nidera a garantia de acesso as informações operacionais de forma transparente para 

produzir suas sementes de alta performance com a qualidade requerida, produzidas em uma das 

melhores regiões do país para a produção de sementes. 

Para Porter (1991, p.2), “a vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que 

uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela 

empresa”. São os seguintes os atributos de criação de valor: atributos dos produtos e serviços, 

imagem e reputação, relacionamento com os clientes e a construção de experiências. 

Porter (1986), ao descrever o seu modelo das cinco forças e que a vantagem competitiva 

se baseia em estratégias genéricas de: (1) Liderança no custo total; (2) Diferenciação, e (3) 

Enfoque (posicionamento em segmentos específicos de mercado), já descrevia, apesar de não 

o explicitar desta forma, a proposta de valor, por intermédio da ampliação da base de escolha 

dos compradores e que pode ser feita de duas maneiras: aumento do valor agregado ou valor 

econômico para o cliente. 
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A cadeia de valores de uma empresa encaixa-se em uma corrente maior de atividades 

que Porter (1986) denominou de Sistema de Valores. As ligações não só conectam as atividades 

dentro da empresa, como também criam interdependências entre uma empresa e os seus 

fornecedores e canais. O produto de uma companhia torna-se parte da cadeia de valores de seu 

comprador. A base final para diferenciação é o papel de uma empresa e de seu produto na cadeia 

de valores do comprador, o que determina as necessidades deste.  

A obtenção e a sustentação de uma vantagem competitiva dependem da compreensão 

não só da cadeia de valores de uma empresa, mas também do modo como a empresa se enquadra 

no sistema de valores em geral. 

A empresa Schneider Agronegócio tem duas vantagens competitivas para participar do 

mercado de sementes de soja, dispõem 3.600 hectares no Distrito Federal, uma das melhores 

regiões para produção de sementes no Brasil e se tornou credenciada pelo Ministério da 

Agricultura, devidamente licenciada para a produção de sementes certificadas. Além dessas 

vantagens a Schneider Agronegócios disponibiliza, de forma transparente, todas as informações 

técnicas do processo produtivo, permitindo a permanência dos parceiros de negócios em suas 

instalações, prestando esclarecimentos e reportando ocorrências por meio de relatórios e 

indicadores. 

Entendendo a oportunidade, seus processos, questões legais e a criação de valor com a 

oportunidade, tornou-se possível desenvolver um plano de negócio com uso de ferramentas 

adequadas, como Canvas e SWOT, desenvolvidos no Capítulo 4. 
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4 PLANO DE NEGÓCIO 

 

4.1 Mapeamento estratégico da oportunidade 

Com a utilização do quadro de modelo de negócio da ferramenta Canvas, foi possível 

realizar um mapeamento estratégico organizado para a discussão do projeto com os executivos 

da Shneider Agronegócios, conforme Figura 3, identificando os objetivos para um melhor 

aproveitamento da oportunidade. 

O Business Model Canvas (BMC) é uma ferramenta estratégica de análise no formato 

de um quadro de modelo de negócios e, por meio dessa análise, é possível perceber a ideia 

original e identificar se as partes se encaixam, formando verdadeiramente um sistema integrado. 

A utilização do Canvas é mais prática, visual e permite uma interação constante com os 

empreendedores e equipes que desejam inovar. 

Segundo Osterwalder, A., & Pigncur, Y.  (2011), um modelo de negócios descreve a 

lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização e, para que todos 

compreendam, deve ser de fácil descrição que facilite a discussão, devendo ser simples, 

relevante e intuitivamente compreensível, ao mesmo tempo que não simplifique demais a 

complexidade do funcionamento de uma empresa. O modelo de negócios pode ser descrito com 

nove componentes básicos, que mostram a lógica de como a organização pretende gerar valor. 

Os nove componentes cobrem as quatro áreas principais de um negócio: clientes, oferta, 

infraestrutura e viabilidade financeira. 

Com uso do quadro Canvas, foi possível mapear a organização, possibilitando visualizar 

o todo e a forma com que cada processo se encaixa, sendo possível modificar até se chegar no 

modelo ideal de negócio, trazendo algumas vantagens com a utilização desta ferramenta,  como: 

visão completa do negócio, gestão eficiente, liguagem clara para todos os envolvidos, 

estratégias voltadas para o cliente e estruturação das ideias. 
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Figura 3: Análise Canvas. 
  

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

4.2 Oportunidade tratada 

Para tratar a oportunidade de forma adequada, utilizou-se a análise SWOT, uma 

ferramenta estrutural da administração, que possui, como principal finalidade, avaliar os 

ambientes internos e externos, formulando estratégias de negócios para a empresa com o 

propósito de otimizar seu desempenho no mercado. O termo “SWOT” é um acrônimo das 

palavras strenghts, weaknesses, opportunities e threats que sinificam, respectivamente: forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. 

A análise SWOT é utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma 

organização, assim como as oportunidades e ameaças das quais esta está exposta.  

Parcerias-chave Atividades-chave Oferta de valor Relacionamento Segmento do cliente

Qualidade das sementes

Detentores de tecnologia de alta performance fornecidas Trabalho desenvolvido em conjunto

genética para soja Produtor de sementes de soja ao mercado com o cliente e fornecedor

Produtor de soja em grãos Produção licenciada e Fornecedores e clientes e parceirosDetentores de tecnologia

Tradings certificada pelo MAPA monitoram a produção genética para soja

Industrias de óleo Reletórios precisos e integrados Tradings

Indústria química desenvolvidos conforme Industrias de óleo

Indústria de fertilizantes as necessidade do cliente

Indústria de máquinas agrícolas Contrato de 3 anos com garantia

de produção.

Recursos-chave Canais

Associação de classe

Feira de produtores rurais 

Local com boa logística para soja

Estrutura de custos Fontes de receita

Desebvolvimento de uma USB - Unidade Beneficiadora de SementesPremio de 55% sobre o preço local da soja, pelo prazo de 3 anos recebido pela

CUSTOS DIRETOS    CUSTOS INDIRETOS produção de sementes de qualidade

Custo Evitado com Sementes    Material Higiene e Limpeza Produtividade possível na região de Brasília acima de 60%

Mão de obra + Encargos + EPI + Alimento   Material de Escritório Mantem a atividade como produtor de soja para os 40% restantes da produção

Energia Elétrica    Conservação Predial

Depreciação

Manutenção de máquinas e equipamentos

Combustível (Gás GLP)

Seguro UBS

Frete Lavoura x UBS

Material Laboratório

Modelo de Negócio Canvas: Schneider Agronegócios

3.600 hectares de fazendas em 

uma das melhore área do Brasil 

para produção de sementes de 

soja.
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Segundo Christensen, Andrews, Bower, Hamermesh e Porter (1982), a união entre 

qualificações da empresa e oportunidades encontradas no mercado darão ensejo às estratégias 

econômicas prospectadas pela organização, que a conduz a seu posicionamento no ambiente 

externo. Embora o campo da administração estratégica tenha-se desenvolvido e crescido em 

muitas direções diferentes, trabalhos recentes continuam a usar o modelo SWOT como peça 

central na criação de estratégias. 

Com a análise SWOT, foi possível realizar uma ampla análise ambiental corporativa, 

atuando como um pilar de sustentação da gestão e do planejamento estratégico da Schneider 

Agronegócios, conforme Figura 4.  

 

Figura 4: Análise SWOT 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Como resultados da análise SWOT, foi possível identificar os principais pontos fortes e 

fracos de maior atenção para a empresa. 

A oportunidade externa decorre da alta demanda por sementes de qualidade e alta 

performance, o prêmio atrativo de 55% pago pelas indústrias de tecnologia genética em 

sementes e o local estratégico em termos de clima e logística.  

+ -

In
te

rn
a

(o
rg

an
iz

aç
ão

)

S W

Ex
te

rn
a

(a
m

b
ie

n
te

)

O T

SWOT -  Schneider Agronegócios

Força
Possui terras em um dos melhores 

locais para produção de sementes.
Bom clima e logística.

Licença do MAPA.
Hedge natural preço.

Oportunidade
Alta demanda por sementes de alta 

performance.

Prêmio atrativo.
Previsão de aumento da área plantada de soja.

Aumento da população mundial.

Aumento no consumo de proteína animal.

Fraqueza
Falta de visibilidade na 

sucessão da empresa.

Ameaça
Possibilidade de queda no 
prêmio pago ao produtor 

de sementes.
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A possível ameaça externa, como já mencionado, decorre da possibilidade da queda no 

prêmio pago pelas sementes de qualidade e alta performance. Conforme simulação Tabela 

12, o prêmio pode cair até 13,8% alcançando o Ponto de Equilíbrio. 

Como força interna da empresa, destaca-se a questão do local estratégico das fazendas 

localizadas no Distrito Federal, uma das melhores regiões para produção de sementes no 

Brasil, a qual é procurada pelas multinacionais para a produção de sementes GMO e para o 

desenvolvimento de plantas transgênicas.  

A fraqueza interna da empresa se relaciona com o quadro sucessório da gestão familiar, 

hoje exercida pelo Sr.  Nelson Shneider, para o qual requer maior visibilidade para sua 

sucessão, com planejamento de longo prazo. Como sugestão, foi discutida a necessidade da 

criação de um plano sucessório e da Missão, Visão e Valores (MVV), juntamente com um 

plano de ação para sua realização. 

O mapeamento do plano estratégico de negócio juntamente com o tratamento da 

oportunidade, serviram de base para elaborar uma proposta de solução fundamentada pelo 

estudo econômico, devidamenrte testado pela simulação de cenários. 
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5  SOLUÇÃO PROPOSTA  

 

Como solução, buscou-se avaliar a implementação de uma UBS que pudesse atender à 

capacidade produtiva de sementes dos 3.600 hectares de área cultivável da Schneider 

Agronegócios. 

Para mitigar os riscos comerciais, sugeriu-se a negociação de acordos de parceria com 

empresas detentoras de tecnologia com prazo de duração dos contratos acima de três anos, 

maior do que o prazo do payback de 25 meses, calculado no estudo de viabilidade econômica.  

 

5.1  Estudo de viabilidade e ganhos com a solução 

Após análise da oportunidade, de acordo com informações fornecidas pela empresa, 

constatou-se que a Schneider Agronegócios tem potencial para produção anual de 200 mil sacas 

de sementes de soja por ano, considerando sua área produtiva de 3.600 hectares. Os 

investimentos necessários para uma UBS, com esta capacidade, foram estimados em R$ 

7.500.000,00, conforme Tabela 6, os quais foram realizados pela empresa de acordo com 

normas técnicas e supervisão de consultores credenciados pelas empresas fornecedoras dos 

equipamentos.  

Tabela 6: Investimentos na UBS para produção de 200.000 sacas 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

A Schneider Agronegócios obteve financiamento de 80% do valor do investimento 

descrito na tabela 5, com juros de 7% a.a., incluindo R$ 1,5 milhões com a instalação de uma 

câmara fria com capacidade parra 100.000 sacas de sementes de soja, tornando possível, para a 

companhia, prestar serviços de armazenamento de sementes. 

Esse projeto tem grande potencial para agregar valor para a empresa, com crescimento 

do faturamento, lucratividade e retorno dos investimentos, com prazo abaixo de 3 anos, o que 

Item OBS Investimentos

Equipmentos Realizado R$ 2.500.000,00

Instalações Elétricas Realizado R$ 1.000.000,00

Montagem Realizado R$ 500.000,00

Construção Civil Realizado R$ 2.000.000,00

Câmara Fria Realizado R$ 1.500.000,00

Total R$ 7.500.000,00

Valores de inventimentos de UBS para 200 mil sacas
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é relativamente curto para o mercado agrícola que tem ciclos anuais. 

 

Tabela 7:  Premissas 
 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Para calcular o estudo de viabilidade econômica do Projeto Sementes preparado para 

Schneider Agronegócios, foi elaborado um sumário de premissas, em que constam as 

informações básicas para o estudo, como, por exemplo, a taxa do prêmio esperado para o preço 

da semente paga pela empresa detentora do registro, entre muitas outras identificadas na Tabela 

7, com o objetivo de validar a viabilidade, com perspectivas futuras de retorno, considerando-

se a taxa mínima de remuneração do capital do acionista de 15% ao ano e com taxa de Custo 

Médio Ponderado do Capital de 10,04% a.a.. 

Considerando-se as análises financeiras, macro e microeconômicas realizadas neste 

Premissa Dados

Lucro economico esperado 5,75% Determinado pelo Acionista

Juros Schneider Agronegócios 7,00% Com base nas captações da empresa

Taxa Selic 21/03/2018 6,50% Fonte: https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp

Remuneração Capital 15,00% Definido pelo acionista

Juros liquidos IR 4,62% Juros (-) Imposto de Renda

Wacc 10,04% Taxa de Desconto a.a.

Prêmio sobre preço da Soja 55,00% Prêmio pago ao produtor de sementes.

Produtividade semente 60,00% Produtividade média possível esperada

Quantidade de semente em uma saca 40                     Kg

Área Plantada atual com soja, milho, etc. 3.600                Hectares

Produtividade soja 60                     SC

Investimento R$ 7.500.000,00 Com financiamento de 80% e juros de 7% a.a.

Volume de produção em sacas 200.000            Capacidade da UBS

Hectares disponíveis para plantio de sementes de soja 3.600                Em Tabatinga, situada em Planaltina/DF, região próxima de Brasília/DF

Recursos Humanos 15                     Com 2 turnos de 7 funcionários e um gerente.

Preço da saca de soja R$ 60,00 Preço SPOT Barreiras BA

Quantidade de soja em uma saca 60                     Kg

Renda com armazenamento de sementes R$ 40,00 Preço por tonelada ao mês de armazenagem com limite de 4.000 t

Redução do custo com sementes R$ 5,09 Redução do custo com sementes por Kg. R$ 254,38 por hectare

Projeções Bradesco Longo Prazo: https://www.economiaemdia.com.br - Atualizado em 22/03/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IPCA 3,50% 4,30% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

SELIC 6,25% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Rendimento Financeiro 80% Selic 5,0% 6,4% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Informações complementares:

 - Considerados nas Receita o valor do premio pago acima do preço da soja e o rendimento com armazenagem de sementes;

 - Considerados nos custos de produção das sementes e a depreciação dos investimentos da UBS - Unidade de Beneficiamento de Sementes;

 - Taxa de crescimento foi estimada em 3% para o calculo da perpetuidade.

 - O DRE - Demonstrações do Resultado do Exercício e o Fluxo de Caixa foram calculados levando-se em conta o valor incremental agregado com 

produção de sementes, ou seja a empresa já produz soja e os custos de produção já estão calculados no processo;

Informações complementares

Sumário das Premissas do Projeto Sementes para Schneider Agronegócios
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trabalho, com base nas premissas demonstradas na Tabela 7, avaliou-se a viabilidade do 

investimento, considerando, conforme premissas, o valor do prêmio de 55% pagos ao produtor 

com produtividade de 60% de sementes, identificando, já no primeiro ano, um aumento no lucro 

líquido da empresa no valor de R$ 3,9 milhões, previsto para 2018, como valor incremental 

adicionado ao negócio da produção agrícola da Schneider Agronegócios, conforme Tabela 8, 

podendo agregar ainda ganhos líquidos de R$ 50,9 milhões nos próximos 10 anos de atividade. 

 

Tabela 8: Demonstrações do Resultado 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

 

Utilizando-se das mesmas premissas da Tabela 7, foram elaborados os fluxos de caixa 

com o valor incremental, agregando-se a produção de sementes aos negócios da empresa para 

os próximos dez anos, conforme Tabela 9. 

 

 

                                                                                       DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO VALOR ADICIONADO COM PRODUÇÃO DE SEMENTES

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Projeção Inflação 4,46% 4,00% 4,00% 3,75% 3,75% 3,75% 3,50% 3,50% 3,50% 3,25%

RECEITA LÍQUIDA AGREGADA 5.265           5.475           5.694           5.908           6.129           6.359           6.582           6.812           7.051           7.280           

RECEITA LÍQUIDA AGREGADA COM A VENDA DE SEMENTES 4.596           4.780           4.971           5.158           5.351           5.552           5.746           5.947           6.155           6.355           

RECEITA LÍQUIDA AGREGADA ARMAZENAGEM DE SEMENTES 669              695              723              750              778              808              836              865              895              924              

CUSTOS DIRETOS (788)             (790)            (791)            (793)            (794)            (796)            (798)            (799)            (801)            (803)            

Custo Evitado com Sementes 916              952              990              1.028           1.066           1.106           1.145           1.185           1.226           1.266           

Mão de obra + Encargos + EPI + Alimentação (452)             (471)            (489)            (508)            (527)            (547)            (566)            (585)            (606)            (626)            

Energia Elétrica (119)             (123)            (128)            (133)            (138)            (143)            (148)            (154)            (159)            (164)            

Depreciação (750)             (750)            (750)            (750)            (750)            (750)            (750)            (750)            (750)            (750)            

Manutenção de máquinas e equipamentos (40)               (42)              (43)              (45)              (47)              (48)              (50)              (52)              (54)              (55)              

Combustível (Gás GLP) (15)               (15)              (16)              (16)              (17)              (18)              (18)              (19)              (20)              (20)              

Seguro UBS (25)               (26)              (27)              (28)              (29)              (30)              (31)              (32)              (33)              (34)              

Frete Lavoura x UBS (300)             (312)            (324)            (337)            (349)            (362)            (375)            (388)            (402)            (415)            

Material Laboratório (3)                 (3)                (4)                (4)                (4)                (4)                (4)                (4)                (4)                (5)                

CUSTOS INDIRETOS (28)               (29)              (30)              (31)              (32)              (33)              (35)              (36)              (37)              (38)              

Material Higiene e Limpeza (7)                 (7)                (8)                (8)                (8)                (9)                (9)                (9)                (9)                (10)              

Material de Escritório (1)                 (1)                (1)                (1)                (1)                (1)                (1)                (1)                (1)                (1)                

Conservação Predial (20)               (21)              (22)              (22)              (23)              (24)              (25)              (26)              (27)              (28)              

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS (816)             (818)            (821)            (824)            (827)            (830)            (832)            (835)            (838)            (841)            

         

MARGEM BRUTA 4.449           4.657           4.873           5.084           5.303           5.530           5.750           5.977           6.213           6.439           

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (15)               (15)              (16)              (17)              (17)              (18)              (18)              (19)              (20)              (20)              

 

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 4.434           4.642           4.857           5.068           5.286           5.512           5.731           5.958           6.193           6.418           

Margem de Contribuição 84% 85% 85% 86% 86% 87% 87% 87% 88% 88%

RECEITAS FINANCEIRAS -                   180              420              731              1.069           1.519           1.924           2.444           3.068           3.408           

DESPESAS FINANCEIRAS (510)             (408)            (306)            (204)            (102)            -                  -                  -                  -                  -                  

LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS 3.924           4.414           4.971           5.595           6.252           7.031           7.655           8.402           9.261           9.826           

IRPF 0                  (230)            (1.367)         (1.539)         (1.719)         (1.933)         (2.105)         (2.311)         (2.547)         (2.702)         

 

LUCRO LÍQUIDO 3.924           4.183           3.604           4.056           4.533           5.097           5.550           6.091           6.714           7.124           

Margem de Lucro 75% 76% 63% 69% 74% 80% 84% 89% 95% 98%

Lucro Acumulado 3.924           8.107           11.712         15.768         20.301         25.398         30.948         37.040         43.754         50.878         

 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
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Tabela 9: Fluxo de Caixa. 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Existem diversas formas de avaliação de uma empresa ou negócio, sendo as mais 

comuns o valor dos ativos, o valor presente do fluxo de caixa futuro, ou o valor dos múltiplos 

da empresa, optou-se neste trabalho pelo valor presente do fluxo de caixa futuro, com o cálculo 

do VPL – Valor Presente Líquido. 

De acordo com a explicação de Brealey e Myers (2006), quando se quiser saber o valor 

de um carro usado, procura-se pelos preços nos mercados de carros usados. Do mesmo modo, 

quando se quer saber o valor de um fluxo de caixa futuro, procura-se saber os preços cotados 

nos mercados de capitais, nos quais os direitos aos fluxos de caixa futuros são negociados 

(lembrando-se que os bancos de investimentos, remunerados com alto rendimento, são apenas 

negociantes de fluxos de caixa de segunda mão). Se for possível comprar fluxos de caixa para 

para os acionistas a um preço mais barato do que o que teriam que pagar no mercado de capitais, 

aumenta-se o ganho de seus investimentos.  

Essa é a ideia simples por trás do Valor Presente Líquido (VPL). Quando se calcula o 

VPL de um projeto, pergunta-se se este projeto vale mais do que custa. Estima-se seu valor, 

calculando quanto seus fluxos de caixa valeriam se um direito sobre eles fosse oferecido 

separadamente aos investidores e negociado nos mercados de capitais. 

É por isso que se calcula o VPL, descontando os fluxos de caixa futuros pelo custo de 

oportunidade do capital, isto é, a taxa de retorno esperada pelo acionista ou oferecida pelos 

títulos que têm o mesmo grau de risco que o projeto. Nos mercados de capitais bem operantes, 

todos os ativos de risco equivalentes são precificados para oferecer o mesmo retorno esperado. 

Ao descontar pelo custo de oportunidade do capital, calcula-se o preço no qual os investidores 

FLUXO DE CAIXA DO VALOR AGREGADO COM PRODUÇÃO DE SEMENTES

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Investimentos 1.500-       1.200-       1.200-       1.200-       1.200-       1.200-       -           -           -           -           -           

Receita Líquida agregada com a venda de sementes 5.265       5.475       5.694       5.908       6.129       6.359       6.582       6.812       7.051       7.280       

Custo dos Produtos Vendidos (Com Depreciação) 816-          818-          821-          824-          827-          830-          832-          835-          838-          841-          

Depreciação 750          750          750          750          750          750          750          750          750          750          

Despesas Gerais e Administrativas 15-            15-            16-            17-            17-            18-            18-            19-            20-            20-            

Geração Bruta de Caixa (EBITDA) -           5.184       5.392       5.607       5.818       6.036       6.262       6.481       6.708       6.943       7.168       

Receitas Financeiras -           180          420          731          1.069       1.519       1.924       2.444       3.068       3.408       

Despesas Financeiras 510-          408-          306-          204-          102-          -           -           -           -           -           

Imposto de Renda e Contribuição Social 0              230-          1.367-       1.539-       1.719-       1.933-       2.105-       2.311-       2.547-       2.702-       

Geração líquida de Caixa -           4.674       4.933       4.354       4.806       5.283       5.847       6.300       6.841       7.464       7.874       

Fluxo de Caixa Líquido 1.500-       3.474       3.733       3.154       3.606       4.083       5.847       6.300       6.841       7.464       7.874       111.889         

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
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no projeto esperariam obter essa taxa de retorno.  

Assim como, a maioria das boas idealizações, a regra do valor presente líquido é "óbvia 

quando você pensa sobre ela”. Mas observe como ela é uma ideia importante. A regra do VPL 

permite que milhares de acionistas, que podem ter níveis muito diferentes de riqueza e atitudes 

para com o risco, participem na mesma empresa e deleguem suas operações a um gerente 

profissional. Eles dão ao gerente uma simples instrução: "Maximize o valor presente”. 

 

Tabela 10: Indicadores. 

    
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

De acordo com os indicadores do fluxo de caixa descontado, apresentados na Tabela 

10, pode-se perceber que, apesar do agronegócio ser uma transação em longo prazo, com ciclos 

anuais, o retorno do investimento ao acionista ocorre em 2,1 anos, ou seja, em dois ciclos 

produtivos equivalentes a duas safras, com uma Taxa Interna de Retorno de 234,7% (TIR)e um 

Valor Presente Líquido de R$ 28,0 milhões (VPL)). 

Segundo Ross, Westerfield, Randolph, & Jeffrey (2007), uma perpetuidade é uma série 

constante e infinita de fluxos de caixa e uma perpetuidade crescente é uma perpetuidade em 

que há um crescimento constante no valor do fluxo de caixa. O valor presente de uma 

perpetuidade crescente é dado por: VP=FC/r−g, em que FC é o fluxo de caixa, r é a taxa de 

juros e g é a taxa de crescimento. 

Como as análises macroeconômicas deste trabalho confirmam que o mercado da soja 

deve continuar crescendo, pelo menos até o ano de 2050, é possível considerar a perpetuidade 

no cálculo do VPL do novo negócio com produção de sementes da Schneider Agronegócio. 

O valor presente da perpetuidade calculada, conforme fórmula indicada e premissas 

adotadas por este trabalho no valor de R$ 39,1 milhões, adicionada ao VPL de R$ 28,0 milhões, 

agrega o valor de R$ 67,1 milhões ao acionista da Schneider Agronegócio, como resultado do 

valuation do novo negócio com a produção de sementes. 

Valuation é o termo em inglês utilizado para “Avaliação de Empresas”. É o processo de 

estimar quanto uma empresa vale, determinando seu preço justo e o retorno de um investimento 

futuro em suas ações.  

VP R$ 29.481.914,69 Prazo Análise 10 anos

VP Com Perpetuidade R$ 68.551.627,01 TIR 234,7%

VPL R$ 27.981.914,69 WACC 10,0%

Perpetuidade R$ 39.069.712,32 Payback Years 2,1

VPL Com Perpetuidade R$ 67.051.627,01 Tx Crescimento 3,0%

Indicadores do Fluxo de Caixa Descontado
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Conforme Damodaran (2007) explica, o valor de uma empresa pode ser formulado 

como a soma dos três componentes: o capital investido em ativos instalados, o valor presente 

do valor econômico agregado por esses ativos e o valor presente esperado do valor econômico 

que será agregado por futuros investimentos.   

 

5.2      Simulações de cenários 

Simulação de cenários para a UBS, considerando cinco níveis de prêmios (de 45% até 

65%) e cinco níveis de produtividade (de 50% até 70%). 

A Tabela 11 indica os resultados das simulações de produtividade em relação ao prêmio 

obtido com a operação de sementes que a Schneider Agronegócio pode realizar, demonstrando, 

como resultado, uma evolução do VPL em milhares de Reais, de acordo com cada variação de 

produtividade (de 50% a 70%), em relação à evolução do prêmio pago ao produtor de sementes 

(de 45% a 65%). O VPL calculado nesta análise indica o valor agregado ao negócio da empresa 

com o novo negócio de produção de sementes, valores calculados com perpetuidade, 

considerando a grande longevidade do negócio com sementes, conforme analisado nesse 

trabalho, representando, assim, um maior valor da empresa para o acionista. 
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Tabela 11: Simulações. 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Mantendo-se o prêmio de 55% pago ao produtor de sementes como premissa fixa, em 

razão desse fator não depender do produtor, mas sim do mercado, optou-se, portanto, conforme 

Gráfico 5, em alterar, nessa simulação, apenas a produtividade, que está dentro da possibilidade 

de ação da própria empresa. Com o resultado dessa simulação, caso a Schneider Agronegócio 

consiga uma produtividade de 70% (com a produção de sementes), estará agregando ao negócio 

atual, um retorno de R$ 32,5 Milhões; por outro lado, se a produtividade cair para 50%, estará 

agregando R$ 22,6 Milhões. É importante destacar que, em qualquer situação demostrada, tanto 

na Tabela 11 como no Gráfico 5, os resultados são todos positivos e altamente rentáveis em 

relação ao investimento inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

27.982          45% 50% 55% 60% 65%

70%

27.479R$     29.994R$     32.510R$       35.026R$      37.541R$     

65%

24.680R$     27.910R$     30.246R$       32.582R$      34.918R$     

60%

22.846R$     24.922R$     27.982R$       30.138R$      32.294R$     

55%

21.013R$     22.916R$     24.818R$       27.694R$      29.671R$     

50%

19.180R$     20.910R$     22.639R$       24.368R$      27.048R$     

Prêmio
P

ro
d

u
ti

v
id

a
d

e

VPL UBS 200K SC - R$ Mil
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Gráfico 5: Simulação do Valor Presente Líquido pela produtividade. 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

Também foi analisado, neste trabalho, o Ponto de Equilíbrio (Break-even Point) do VPL 

tanto para a produtividade quanto para o prêmio, quando o VPL é igual a zero, conforme Tabela 

12.  

De forma simplificada, se o prêmio se mantiver em 55%, a produtividade pode cair até 

13,8% que não haverá perdas com o retorno financeiro do investimento; por outro lado, se a 

produtividade se mantiver em 60% o prêmio, pode cair para até 12,6%. 

 

Tabela 12: Ponto de Equilíbrio 

 
Fonte: Empresa-caso (2018) 

 

 

 

 

R$ 22.639 

R$ 24.818 

R$ 27.982 

R$ 30.246 

R$ 32.510 

 R$ -

 R$ 5.000

 R$ 10.000

 R$ 15.000

 R$ 20.000

 R$ 25.000

 R$ 30.000

 R$ 35.000

50% 55% 60% 65% 70%

VALOR PRESENTE LÍQUIDO

EM R$ MIL POR PRODUTIVID AD E

COM PRÊMIO FIXADO EM 55%

UBS 200K SC

Produtividade

Produtividade 55% 13,8% 60,0%

Prêmio 60% 55,0% 12,6%

VPL 27.982R$           0R$        0R$        

Ponto de Equilíbrio R$ mil
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6 PLANO DE IMPLANTAÇÃO 

 

Durante a preparação deste trabalho, foram realizadas várias visitas e reuniões nas 

fazendas e no escritório da Schneider Agronegócios, que já conseguiu realizar produção-piloto 

de 150.000 sacas de sementes soja, finalizada em setembro de 2017. 

De acordo com as avaliações, foi possível constatar a clara evidência da viabilidade 

técnica e econômica deste projeto, conforme demonstrado neste trabalho, o qual foi discutido 

em reunião com com a diretoria da Schneider Agronegócio em 12 de setembro de 2017, 

confirmando a ele a plena viabilidade do negócio, suportando a sua decisão de continuar 

investindo no novo negócio com sementes, em sua área total de 3.600 hectares em 

Planaltina/DF. Com essa decisão, a Schneider Agronegócio passará a produzir 200.000 sacas 

de semente de soja a partir da de 2018. 

Após avaliação detalhada do trabalho, estudaram-se as possibilidades com o pessoal da 

empresa, em conjunto com a equipe de agrônomos, área de produção e departamento comercial 

da Schneider Agronegócio, sendo possível elaborar um plano de ação, conforme Tabela 13.   

 

 

Tabela 13: Plano de Implantação para o Projeto 

 
Fonte: Empresa-caso (2017) 

 

 A Schneider Agronegócios já realizou os investimentos e a colheita encontra-se no 

processo de beneficiamento e armazenamento das sementes na câmara fria. 

 

 

 

 

1 Instalação câmara fria 01/11/2017 31/01/2018

2 Plantio 25/10/2017 30/11/2017

3 Colheita 02/02/2018 31/03/2018

4 Beneficiamanto das sementes 01/03/2018 31/07/2018

5 Entrega das Sementes 01/09/2018 30/11/2018

Plano de Implantação para Produção de 200 mil Sacas de Semente de Soja

Out

Cronograma

E
ta

p
a

Descrição Início Fim
Dez

20182017

DezNov Jan Fev Mar Abr Out NovMai Jun Jul Ago Set
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Como apontado anteriormente neste trabalho, ao produzir sementes de soja, a empresa 

Schneider Agronegócio maximiza sua lucratividade, antes obtida somente com a produção de 

soja, fortalecendo, com isso, a empresa, melhorando muito o resultado e a geração de caixa, 

garantindo, portanto, a sustentabilidade do negócio. 

Após avaliação da viabilidade econômica, foi possível confirmar que realmente se trata 

de uma oportunidade para agregar valor ao negócio da empresa, com a produção de sementes, 

num mercado em crescimento que vem remunerando consideravelmente os fornecedores 

especializados. Para isto, pode a empresa, como já mencionado neste trabalho, criar valor ao 

negócio, verticalizando as atividades, obtendo melhora na margem de contribuição, atingindo 

acima de 80% com a produção de sementes, aumentando sensivelmente o resultado e a geração 

de caixa,  criando também valor aos stakeholders, agregando, para o acionista, um crescimento 

de R$ 67,1 milhões no valor da empresa, permitindo a geração de alianças estratégicas com a 

indústria de tecnologia genética que necessita de parceiros que tenham terras disponíveis numa 

excelente região para o desenvolvimento de tecnologias genéticas para soja, que é o Distrito 

Federal, além de atender à demanda do segmento da soja, provendo sementes GMO. 

Além do valor agregado com a maximização das receitas, para quem produz sementes, 

é possível também minimizar os custos de produção, reduzindo o custo de insumos, produzindo 

suas próprias sementes com redução no custo por Kg de R$ 5,09, correspondendo a R$ 254,38 

por hectare, representando uma redução no gasto anual de R$ 916 mil, como evidenciado neste 

trabalho, o que valida a replicabilidade desta proposta para empresas em condições similares. 

Este tipo de empreendimento é bastante inovador, não obstante o tipo de solução ser 

algo que possa ter diversas nuances, no mundo dos negócios. Considera-se, portanto, esta como 

uma inovação disruptiva, uma vez que encerra em seu bojo todo um contexto de redução de 

custos, mas que se adequa perfeitamente à necessidade do mercado – em uma justa posição.  

Embora se possa considerar bastante replicável, esta proposta demanda um 

planejamento significativamente acurado e feito sob medida para cada empreendimento, pois 

existe um número razoável de complexidades no caminho que precisarão ser vencidas, como, 

por exemplo, a expertise para o desenvolvimento da nova semente, local e instalações 

adequadas, poderio de investimento necessário, dentro do timing do mercado. 

Fazer parte de um projeto que resulta numa clara transformação de todo um negócio, 
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passando pela mudança física e de toda uma nova estrutura, em que os resultados começam a 

surgir, em toda a cadeia de surprimentos e de valor, e stakeholders apoiando sua implementação 

e realização, tornou-se extremamente gratificante.  

Isso ocorre a despeito das dificuldades inerentes à idealização da proposta, seu 

desenvolvimento e, especialmente, aprovação e alinhamento em torno dos diversos 

stakeholders envolvidos, especialmente pelo nível de inovação considerado para esta proposta, 

que possui um novo olhar sobre este tipo de empreendimento – um novo modelo de negócio.  
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