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RESUMO
O agronegócio é uma das principais atividades econômicas do Brasil, representando
aproximadamente, 22% do PIB em 2015 (MAPA, 2016). No Estado do Mato Grosso/MT,
o agronegócio responde por 50% do PIB e as culturas de soja e milho respondem, por sua
vez, respectivamente, por 9% e 2% da produção mundial (IMEA, 2015; APROSOJA,
2016). A Gestão da Cadeia de Suprimentos representa o aporte teórico e empírico que
pode permitir uma gestão empresarial estratégica mais ágil, capaz de dar respostas às
oportunidades de negócios, advindos da coordenação entre as atividades de produção e
distribuição em uma cadeia agroindustrial (BATALHA; SILVA, 2013; NEVES, 2015).
Diante do exposto, este estudo propõe uma análise gerencial com base na abordagem das
cadeias de suprimentos da influência do alinhamento estratégico e da coopetição, no
desempenho das empresas e da cadeia como um todo. Para tanto, foi realizada uma
pesquisa de métodos misto, de caráter indutivo. Na primeira fase da pesquisa foi aplicado
o método qualitativo com um viés mais exploratório, foram realizadas entrevistas em
profundidade, com o suporte de um roteiro semiestruturado, com os agentes da tríade nas
principais regiões produtoras do Estado do MT. As entrevistas foram gravadas e
transcritas na íntegra. Em seguida, os dados foram analisados, segundo a técnica de
análise de conteúdo proposto. Com o auxílio da pesquisa qualitativa foi elaborado um
questionário fechado para realização da fase quantitativa da pesquisa. Nessa fase, foram
coletados o total de 157 questionários válidos e os dados, após tabulados foram analisados,
segundo a técnica de equações estruturais, PLS-PM, com o auxílio do software
SMARTPLS 2.0.Os. Os resultados das duas fases da pesquisa, sugerem que as empresas
compartilhem, no âmbito de suas atividades principais, das mesmas prioridades
competitivas, no entanto, existem alguns pontos de discordância e fragilidade no
alinhamento desses fatores. No âmbito das relações interorganizacionais, no nível da CS,
a gestão da coopetição é realizada de forma menos consciente, pois os agentes não estão
familiarizados com o termo. Todavia, os agentes percebem a existência das tensões
coopetitivas e a necessidade de um equilíbrio das relações por meio de estratégias de
coopetição. Por fim, as análises estatísticas permitiram a estimação de um modelo que
demonstra haver uma influência das prioridades competitivas no alinhamento da cadeia,
e que esse alinhamento tem impacto positivo e significante sobre o desempenho das
empresas e da cadeia de suprimentos como um todo. A habilidade de coopetição, sobinfluência das tensões do paradoxo da coopetição, tem função de mediação parcial da
influência do alinhamento estratégico sobre o desempenho das empresas. Tais resultados,
contribuem para o aperfeiçoamento teórico e prático da gestão das cadeias de suprimentos,
principalmente do soja e milho no Estado do Mato Grosso – Brasil.

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos; prioridades competitivas; relações
interorganizacionais; agronegócio

ABSTRACT
The agribusiness is one of main economic activities in Brasil, representing approximately
22% of GDP in 2015 (MAPA, 2016). In Mato Grosso Estate, the agribusiness accounts
for 50% of GDP and and soybean and maize crops account respectively for 9% and 2%
of world production (IMEA, 2015; APROSOJA, 2016). Supply Chain Management
represents the theoretical and empirical contribution that can allow a more agile strategic
business management, able to respond to business opportunities, resulting from the
coordination between the activities of production and distribution in an agroindustrial
chain (BATALHA, SILVA, 2013; NEVES, 2015). In this way, this study proposes a
managerial analysis based on supply chain approach and the influence of strategic
alignment and coopetition over firms performance and the chains as a whole. For this, a
research of mixed methods, of inductive character, was carried out. In the first phase of
the research it was applied the qualitative method with a more exploratory bias. In - depth
interviews were carried out, with the support of a semi - structured script, with the triad
agents in the main producing regions of the state of MT. The interviews were recorded
and intirely transcribed. The data were then analyzed according contents analysis
techniques. With the support of the qualitative research, a closed questionnaire was
developed to carry out the quantitative phase of the research. In the quantitative phase, a
total of 157 valid questionnaires were collected, data after tabulations were analyzed
according to the structural equations technique, PLS-PM, with the aid of SMARTPLS 2.0
software. The results of the two phases of the research suggest that companies share
within their core activities the same competitive priorities, but there are some points of
disagreement and fragility in the alignment of these factors. In the context of
interorganizational relationship at CS level the coopetition management is performed in
a less conscious way, because the agents are not familiar with the term. However, the
agents perceive the existence of coopetitive tensions and the need for a balance of
relationships through coopetition strategies. Finally, the statistical analysis allowed the
estimation of a model that shows that there is an influence of the competitive priorities in
the alignment of the chain and that this alignment has a positive and significant impact
on the performance of companies and of the supply chain as a whole.
Word-keys: Supply chain management, competitive priorities, interorganizational
reletionship, agribusiness
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1. PROBLEMA DE PESQUISA
Este capítulo contextualiza a gestão das cadeias de suprimentos, considerando as
questões das prioridades competitivas; do alinhamento estratégico; das relações de
coopetição, cooperação e competição simultaneamente, que os agentes de uma cadeia
desenvolvem e os impactos da coopetição sobre o desempenho.
1.1. Introdução
Estudos de Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS) têm sido muito populares
como se pode ser observado com aumento das publicações acadêmicas e de profissionais
da área (BURGESS et al., 2006; LIAO-TROTH et al., 2012).
De acordo com Mentzer et al. (2001), a gestão cadeia de suprimentos (Supply
Chain Management - SCM) é a coordenação das atividades estratégicas e táticas de um
negócio através das funções organizacionais de uma organização com o restante da cadeia,
tendo como objetivo aumentar o desempenho de longo prazo das organizações de forma
individual e da cadeia como um todo.
As cadeias de suprimentos do agronegócio, principalmente de soja e milho, têm
se desenvolvido rapidamente no Brasil, consolidando-se como um dos grandes produtores
mundiais de commodities. Esse fato deve-se aos ganhos de produtividade associados aos
baixos custos de produção. De acordo com dados do Ministério da Pecuária e
Abastecimento (MAPA), o agronegócio brasileiro representa 45.95% das exportações
brasileiras, tendo como principal produto que impulsiona esse mercado, a soja e seus
derivados (MAPA, 2015).
Fatores como clima favorável, grande disponibilidade de sol e de chuvas e,
principalmente o desenvolvimento de tecnologias para o plantio no cerrado fizeram o
Brasil emergir como um dos maiores players mundiais do Agronegócio (RODRIGUES,
2006; VALDES, 2006; KUSSANO; BATALHA, 2012; ANÔNIMO, 2013). Além disso,
o Brasil consegue se destacar pela tradição na produção de grãos não modificados
geneticamente e isso permitiu que a cadeia se fortalecesse junto aos consumidores
Europeus (GARRETT; RUEDA; LAMBIM, 2013).
Neste cenário, a região Centro-Oeste, em especial, o Estado de Mato Grosso se
destaca como uma das principais áreas produtoras do país respondendo por
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aproximadamente 27% da produção brasileira (OSAKI; BATALHA, 2014; REIS; LEAL,
2015).
A cadeia de suprimentos do soja, por exemplo, é favorecida pelos aglomerados
produtivos que se formam ao longo da BR 163, permitindo, por sua vez, que os agentes
envolvidos aproveitem os benefícios da concentração de várias empresas voltadas às
atividades produtivas da agroindústria (GARRETT; RUEDA; LAMBIN, 2013). No
entanto, toda essa pujança é ameaçada por fragilidades na cadeia de suprimentos
(VALDES, 2006; REIS; LEAL, 2015).
A inserção de cadeias de suprimentos agroindustriais regionais em um contexto
global depende do desenvolvimento da capacidade de alinhamento e coordenação das
atividades das cadeias (ZYLBERSZTAJN; MACHADO FILHO, 2003). Afinal, o
conceito de cadeia e redes de suprimentos são aplicados para a construção e para o
desenvolvimento de um sistema agroindustrial com impactos positivos na região onde a
cadeia está localizada (NEVES, 2008).
O alinhamento da cadeia de suprimentos consiste em uma perspectiva mais
integrada da decisão estratégica dos aspectos-chave (objetivos, produtos, processos,
qualidade e cooperação e competitividade) entre os diversos elos da cadeia de
suprimentos. Para tanto, entende-se que essas estratégias de cadeia devem ser
incorporadas aos processos e estratégias internas das organizações a fim de aumentar a
competitividade e, consequentemente, o desempenho (LI et al., 2006; STAVRULAKI;
DAVIS, 2010).
Tradicionalmente, os estudos de CS são baseados em relacionamentos diádicos
entre os agentes (MATOPOULOS et al., 2007; COUSINS et al., 2008). No entanto, esses
trabalhos não são capazes de captar nem a realidade e nem os desdobramentos da rede de
relações que se formam dentro da Cadeia de Suprimentos (CHOI; WU, 2009;
GUNAWARDANE, 2012; MOORI; NAFAL, 2014).
Pesquisas envolvendo três ou mais níveis da cadeia, permitem um estudo mais
rico e mais realístico das relações entre os agentes, pois trazem a oportunidade de avaliar
os impactos do alinhamento estratégico que resultam em um melhor desempenho dos
agentes que compõe a CS (CHOI; WU, 2009; WU et al., 2010; WILHELM, 2011;
GUNAWARDANE, 2012; MOORI; NAFAL, 2014).
As características dos relacionamentos em nível de cadeia mudam de forma
dinâmica ao longo do tempo com a finalidade de acessar, compartilhar e transformar
recursos. Nesse movimento, os relacionamentos transitam entre cooperativos e
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competitivos e novos laços são formados e os existentes dissolvidos (PATHAK et al.,
2014). As empresas, de forma cada vez mais voluntária, e com maior frequência,
cooperam e competem ao mesmo tempo com os outros membros da cadeia de
suprimentos na busca por melhores resultados (KLIMAS, 2014).
A coopetição, a cooperação e a competição, simultaneamente, são um fenômeno
recorrente e central dessa dinamicidade ocorrida entre as empresas de uma cadeia de
suprimentos. A exemplo do alinhamento estratégico, a coopetição também tem sido
abordada de maneira diádica na literatura de relações entre firmas (WU; CHOI, 2005;
WU et al., 2010; PATHAK et al., 2014).
No entanto, conforme já exposto, as empresas interagem em nível de cadeia de
forma dinâmica ao longo do tempo. Onde a dinâmica de relações de coopetição, pode ser
ainda mais diferenciada. As empresas são ligadas por contratos e interagem
operacionalmente em diferentes níveis da cadeia para atingir um conjunto comum de
tarefas. Notadamente, as atividades operacionais interligadas levam o conjunto de agentes
da cadeia a estratégias de relacionamento que, por sua vez, diferem daquelas estratégias
de empresa para empresa. Dessa forma, a posição de uma empresa na cadeia de
suprimentos afeta como ela se relaciona e responde a outras empresas (CHOI; WU, 2009;
KIM et al., 2011; PATHAK et al., 2014).
Diversos estudos sugerem que a busca simultânea de cooperação e competição
gera um paradoxo para as organizações, fato que impõe às organizações e aos seus
gestores o desafio de desenvolver uma habilidade de gestão muito específica, a coopetição.
Dessa maneira, quando essa habilidade é insuficiente surgem problemas de
relacionamento, que podem acarretar o rompimento das parcerias já estabelecidas na
cadeia de suprimentos (NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1996; GNYAWALI et al.,
2014; BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN., 2016). Em um cenário cada vez
mais competitivo, isso pode impactar não só no desempenho, mas também na própria
existência das organizações. Na adoção de estratégias de coopetição pode ser considerada
tanto a fonte de resultados superiores como a fonte de riscos para a organização, logo o
avanço dos estudos empíricos e teóricos da gestão da coopetição se faz necessário (LEROY; CZAKON, 2016), isso inclui a GCS.
Assim, a gestão da cadeia de suprimentos é um fator crucial tanto para aumentar
a efetividade e melhorar a realização de objetivos organizacionais como para ampliar a
competitividade, atender melhor o mercado consumidor e aumentar a lucratividade
(GUNASEKARAN et al., 2001).
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Desse modo, pode-se entender que as cadeias de suprimentos são benéficas para
as organizações apenas quando elas são claramente entendidas e gerenciadas e isso
demanda mecanismos de avaliação e controle. No entanto, esse processo de mensuração
e de gestão não é simples, pois ele costuma deixar os gerentes inseguros no processo de
medir e de validar os esforços de gerenciamento. Outro ponto que também se destaca
nesse contexto é a questão da especificidade dos parâmetros de controle e de avaliação
que, geralmente, são específicos para as indústrias (ELROD et al., 2013).
O alinhamento estratégico da cadeia de suprimentos e a sua estruturação precisam
estar em consonância com as características do produto, assim como as características do
mercado da cadeia em questão (VACHON et al., 2009; CHOPRA; MEINDL, 2016).
Neste sentido, buscar tanto o alinhamento estratégico como uma boa gestão da
coopetição de forma que estes favoreçam a elevação do desempenho das empresas e da
cadeia de soja e milho podem trazer grandes benefícios para o Estado de Mato Grosso.
Logo, os agentes da cadeia de suprimentos de grãos de Mato Grosso precisam ter
uma visão coesa de quais são as prioridades competitivas da cadeia como um todo. Ao
mesmo tempo, esses agentes devem procurar adequar-se às atividades internas e externas
e às prioridades competitivas do grupo, levando, pois, em consideração ao alinhamento
da cadeia.
Um maior grau de competência dos agentes, fornecedores de insumos, produtor
rural e trading em realizar tanto o alinhamento da cadeia como em exercer a gestão da
coopetição poderia, por extensão, influenciar o desempenho das empresas da cadeia de
suprimentos.
Isso permitiu formular o seguinte problema da pesquisa: Qual o impacto do
alinhamento estratégico e da gestão da coopetição entre, fornecedores de insumos,
produtor rural e trading - sobre o desempenho das empresas e, consequentemente,
das cadeias de suprimentos de soja e milho do Estado de Mato Grosso?
O objetivo principal foi avaliar o efeito da habilidade de coopetição na relação
entre alinhamento estratégico e o desempenho das empresas e, consequentemente, da
cadeia produtiva. Portanto, trata-se aqui de um estudo exploratório de natureza qualitativa
e quantitativa com um enfoque indutivo.
Para tanto, esta tese analisou o impacto do alinhamento estratégico nos três níveis
da cadeia – fornecedores de insumos, produtor rural e trading – considerando o
desempenho das empresas e da cadeia de suprimentos. Espera-se, também, constatar se
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há efeito mediador da habilidade de coopetição sobre a relação entre alinhamento
estratégico e o desempenho tanto das empresas como o da cadeia.
Desse modo, este estudo será conduzido na cadeia de suprimentos de soja e milho
do Estado de Mato Grosso, que atualmente representa 9% da produção mundial, 30% da
produção nacional para a soja e 22% da produção nacional para o milho, segundo dados
obtidos no Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA, 2015a).
1.2. Objetivos
Verificar o impacto do alinhamento estratégico e da coopetição sobre o
desempenho das empresas e da cadeia de suprimentos de soja e milho no Estado do Mato
Grosso.
1.2.1. Objetivos Específico
a) Identificar as prioridades competitivas estratégicas dos fornecedores de insumos,
produtores rurais e tradings no contexto das cadeias de suprimentos de soja e milho.
b) Identificar e analisar o alinhamento estratégico das prioridades competitivas.
c) Analisar a gestão da coopetição dos agentes das cadeias de suprimentos analisadas.
d) Analisar a influência do alinhamento estratégico e da habilidade gerencial de
coopetição no desempenho da cadeia de suprimentos.
1.3. Justificativa
1.3.1. Relevância
Existem poucos estudos que consideram os impactos da coopetição, por sua vez,
são ainda mais raros, pois devem considerar a complexidade dos relacionamentos dentro
da cadeia (PATHAK; WU; JOHNSTON, 2014).
Estudos em cadeias de suprimentos têm crescido de importância e em geral
enfocam estrutura e design. No entanto, ainda existem muitos aspectos dessas relações
que precisam ser explorados, abordando tanto as questões de relacionamento como a
capacidade que as organizações têm para conciliar interesses individuais divergentes com
a finalidade de poder obter um desempenho superior enquanto cadeia (HARTMANN;
HERB, 2014).
As organizações adotam um comportamento estratégico na gestão da cadeia de
suprimentos como um meio de criar e sustentar uma vantagem competitiva (FAWCETT
et al., 2008; MELLAT-PARAST; E. SPILLAN, 2014).
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O dinamismo do ambiente globalizado e seu consecutivo cenário competitivo
afetam as cadeias de suprimentos nos mais diversos setores. As organizações, por meio
das cadeias, procuram ir além da eficiência operacional, desenvolvendo habilidades que
permitam uma reestruturação para buscar objetivos mais complexos. Tais competências
envolvem atividades como: captar a dinâmica dos mercados, descobrir novos arranjos de
parceria para fornecer maior valor e aprender com outros agentes para adquirir
competitividade de longo prazo (MALHOTRA et al., 2005).
A coopetição é uma ferramenta que permitiria a empresa maior versatilidade para
atuar neste ambiente, relacionando-se tanto com os parceiros quanto com os adversários,
com vistas a melhorar o seu desempenho.
Este estudo é relevante pelas seguintes contribuições:
•

Ampliação do conhecimento em gestão de cadeias de suprimentos, estratégias de
alinhamento entre agentes da cadeia e seu impacto no desempenho;

•

Ampliação do conhecimento e de informações sobre a gestão de cadeias
produtivas do agronegócio, soja e milho em particular e;

•

Avaliação do papel da coopetição na obtenção de desempenho organizacional.

O alinhamento estratégico já foi identificado pela maioria das disciplinas de
negócios e gestão como um antecedente essencial para mensurar o desempenho (WONG
et al., 2012). O alinhamento estratégico da cadeia de suprimentos que gera impactos
positivos no desempenho para ser mais efetivo precisa levar em consideração o tipo de
mercado e as características do produto (PORTER, 1991; NARASIMHAN; KIM, 2002).
Sendo assim, torna-se relevante analisar os efeitos do alinhamento estratégico e os
impactos dele na cadeia de suprimentos de soja e milho do Estado de Mato Grosso.
No mesmo sentido, é importante analisar os efeitos da coopetição na cadeia
produtiva analisada, uma vez que existem vários direcionadores e resultados positivos
que se originam da estratégia coopetitiva. Entre eles, destacam-se: aumento dos padrões
de qualidade, aumento da eficiência na produção, aumento da inovação, aumento do
poder de barganha, ganho de economias de escala e definição dos padrões industriais
(BENGTSSON; RAZA-ULLAH; et al., 2016; LE-ROY; CZAKON, 2016).
Ainda neste sentido, é importante constar que em um levantamento bibliográfico
em bases nacionais não foi encontrado nenhum artigo que trate do alinhamento
estratégico e da coopetição entre empresas das cadeias de suprimentos da soja ou milho.

24

1.3.2. Ineditismo
O ineditismo desse trabalho está presente nos seguintes aspectos:
•

A coopetição, campo em desenvolvimento neste estudo, poderá colaborar com o
avanço da discussão sobre a coopetição e sua dinâmica, tanto em âmbito nacional
quanto internacional (VITORINO FILHO et al., 2013). A contribuição também
deve-se ao possível aprofundamento do conhecimento sobre as relações verticais
dentro da cadeia de suprimentos, já que há poucos estudos nessa área, sendo a
maioria de cunho teórico e os estudo empíricos são raros (LACOSTE, 2012;
PATHAK et al., 2014; LE-ROY; CZAKON, 2016).

•

Modelo proposto – o ineditismo de um modelo que propõe a mediação da
coopetição entre alinhamento estratégico e desempenho das empresas e da cadeia
de suprimentos. Um vez que alguns autores sugerem que mais estudos que
analisem o papel da coopetição é crítico para a evolução da teoria da coopetição
(PENG et al., 2012; LE-ROY; CZAKON, 2016).

•

A adoção de práticas de gestão de cadeias de suprimentos nas cadeias do
agronegócio – algo ainda em desenvolvimento no Brasil, onde tem se dado muita
ênfase em estudos voltados à governança e aos custos de transação (BATALHA,
2013). No âmbito internacional essa situação se repete, uma vez que geralmente
os estudos envolvendo a cadeia de suprimentos quase sempre são conduzidos em
empresas de manufatura e precisam ser mais aprofundados no agronegócio
(GRANDORI, 2015) .

Diante do exposto e considerando que não foram identificados estudos específicos
voltados à coopetição e ao alinhamento estratégico das prioridades em cadeias de
suprimentos de soja e milho, tornou-se necessário o desenvolvimento de um instrumento
de pesquisa específico. Isso foi feito por meio da adaptação de instrumentos de pesquisas
internacionais e nacionais, inicialmente direcionados a cadeias de suprimentos das
manufaturas. O desenvolvimento desse instrumento ocorreu a partir de revisões
bibliográficas, entrevistas qualitativas e o refinamento de assertivas, adequando-as, assim,
ao contexto brasileiro e a realidade da cadeia de suprimentos analisada.
1.3.3. Oportunidade e Complexidade
Por considerar a lacuna de um modelo que considere a habilidade de coopetição
como mediador do alinhamento estratégico e o desempenho da empresa e da cadeia
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produtiva de soja e milho, este estudo cria a oportunidade da proposição de um modelo
conceitual que incorpora tais elementos. Soma-se a isso a oportunidade de conduzir este
tipo de estudo em uma cadeia de suprimentos do agronegócio.
A complexidade deste estudo reside nos seguintes aspectos:
•

Utilização de constructos até então não testados e adaptados para o agronegócio
brasileiro;

•

Baixo número de estudo considerando a cadeia de suprimentos como ferramenta
gerencial para a gestão de sistemas agroindustriais e;

•

Adaptação e refinamento do modelo e o uso de equações estruturais para testar e
validar as hipóteses apresentadas.

1.4. Contribuições do Estudo

1.4.1. Contribuições para a Academia
Este trabalho contribui com a academia na área da gestão da cadeia de suprimentos
e o setor do agronegócio. No que se refere à cadeia de suprimentos, o referido estudo
pode melhorar a compreensão dos impactos do alinhamento estratégico no desempenho
das cadeias de suprimentos do agronegócio. Além disso, verifica o aspecto mediador da
habilidade de coopetição entre alinhamento estratégico e desempenho organizacional. A
proposição de um instrumento de pesquisa direcionado a cadeias de soja e milho pode
servir como instrumentos de replicação e aperfeiçoamento de novas pesquisas.
Nesse sentido, esse trabalho contribui com o levantamento e identificação das
práticas empíricas aplicadas na gestão de organizações do setor do agronegócio brasileiro.
Fato esse que enriquece o conhecimento gerencial e pode servir de base para o
desenvolvimento de novas teorias e pesquisas específicas para a gestão de negócios
agropecuários.
1.4.2. Contribuições para a administração
O projeto aqui apresentado dedica-se a confrontar as relações entre os agentes da
cadeia de suprimentos de soja e milho. O questionamento e inserção de novos conceitos
podem promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das capacidades gerenciais dos
pesquisados de maneira que as relações entre os agentes e as suas atividades econômicas
e sociais tendem a ser aperfeiçoadas.
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Do ponto de vista histórico, esta pesquisa também é relevante, uma vez que se
vivencia um tempo de estreitamento das relações de colaboração, cooperação, competição
e coopetição devido ao avanço da globalização das cadeias de suprimentos. Além do mais,
o estudo contribui para identificar quais elementos se destacam no estabelecimento e
desenvolvimento de relações mais produtivas dentro das cadeias de suprimentos
(BUCHANAN; BRYMAN, 2007).
Ainda é preciso considerar que poucas empresas conseguem mensurar os
resultados das parcerias nas cadeias de suprimentos. Logo, existe interesse das empresas
e dos pesquisadores (audiência) em compreender quais elementos da gestão da relação
impactam diretamente no resultado da firma, principalmente, se considerar que estudos
de colaboração no agronegócio são escassos e as organizações precisam de informação
quanto aos obstáculos da colaboração que são particulares a cada configuração
organizacional e cada ambiente de negócios (ROJA; NASTASE, 2013).
Indo além da detecção, buscou-se entender o seu funcionamento e qual a sua
contribuição no melhor desempenho da cadeia, com o intuito de que as práticas possam
ser disseminadas e efetivamente aplicadas. Tal objetivo pode ser alcançado uma vez que
esse tipo de estudo raramente é conduzido no segmento do agronegócio, prover o setor
com informações que são adequadas a sua realidade e acessível do ponto de vista da
língua, pode gerar impactos relevantes para a prática (JARZABKOWSKI et al., 2010).
Por fim, a medição de desempenho é essencial para o planejamento e controle,
assim como para a tomada de decisão estratégica (CHAN et al., 2003). Desta forma, uma
avaliação dos impactos das práticas de alinhamento estratégico e coopetição no
desempenho da empresa e da cadeia poderia servir de fundamento para a ação gerencial
dos membros da cadeia produtiva de soja e milho.
1.4.3. Contribuições para as Políticas Públicas
O setor do agronegócio tem se mostrado de uma relevância impar para a economia
brasileira, seja pela sua importância em contribuir para o Produto Interno Bruto- PIB, ou
seja, pelo impacto positivo que gera na balança comercial do país. Em vários cenários de
crise econômica, o setor contribuiu para minimizar ou absorver efeitos negativos da
economia (MAPA, 2015). De tal maneira, estudos que contribuam ou aumentem o grau
de compreensão do funcionamento dessas cadeias, principalmente o desempenho, podem
servir tanto a formulação quanto sustentação de políticas econômicas.
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Do ponto de vista da política pública, a identificação dos fatores críticos para o
desempenho das empresas e, consequentemente, da cadeia, podem levar a formulação de
políticas públicas que possam capacitar os agentes a atuar de maneira mais profícua para
melhores resultados. Além do mais, espera-se que o governo possa gerar políticas que
facilite a relação entre os agentes, ou ainda, que possam incentivar a colaboração e a
cooperação entre os agentes.
Do ponto de vista social, a pesquisa indica linhas de ação que podem vir a
contribuir com o desenvolvimento da área rural e das cidades onde os agentes do
agronegócio instalaram a suas respectivas bases. Por fim, o aumento das atividades e da
competitividade das cadeias do agronegócio brasileiro pode vir a impulsionar a economia.
Conforme já foi destacado, o setor é um dos mais relevantes componentes da pauta de
exportações do país e tem contribuído de forma significativa para o superávit na balança
comercial.
Nessa perspectiva, este trabalho está estruturado em dez capítulos. O primeiro
refere-se a esta introdução que discute o esboço do modelo teórico, a apresentação dos
objetivos gerais e específicos da pesquisa e a delimitação do estudo com as respectivas
justificativas e contribuições para o âmbito acadêmico.
O Capítulo 2, por seu turno, apresenta o referencial teórico abordando as
discussões sobre: Gestão da Cadeia de Suprimento; Prioridades Competitivas;
Alinhamento Estratégico de Cadeias de Suprimentos; Coopetição e suas implicações para
a gestão das relações na cadeia de suprimentos e, por fim, aborda-se ainda, as questões
voltadas à mensuração do desempenho em empresas e cadeias de suprimentos.
Já o Capítulo 3 retoma o modelo conceitual com a operacionalização das hipóteses
de pesquisa, descrevendo as relações que se estabelecem entre os conceitos analisados
neste trabalho. Na sequência, no capítulo 4 é apresentada a metodologia adotada para este
trabalho e uma breve descrição das etapas qualitativa e quantitativa, descrevendo cada
uma das suas fases, que sob a perspectiva dos métodos mistos se integram para permitir
uma análise mais rica dos resultados, possibilitando assim, o cumprimento dos objetivos
propostos. O capítulo 5, por seu turno, apresenta o levantamento bibliométrico que serviu
de base para consulta e desenvolvimento teórico do trabalho. Já os capítulos 6 apresenta
a metodologia e análise dos dados qualitativos. Ao passo que o capítulo 7 descreve a
como como foi desenvolvido o instrumento de pesquisa qualitativo com o apoio da
metodologia qualitativa. O capitulo 8 apresenta a metodologia, coleta, o tratamento e a
análise dos dados quantitativos. Na sequência, no Capítulo 9 são apresentadas a discussão
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dos resultados. Por fim o capítulo 10 apresenta as considerações finais da pesquisa,
contendo uma síntese dos resultados obtidos e suas implicações para o referido estudo,
bem como as contribuições acadêmicas, sociais, políticas e econômicas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
O referencial teórico está dividido em cinco seções principais que são descritas a
seguir:
(i)

Gestão da cadeia de suprimentos que se subdivide em gerenciamento
estratégico da cadeia de suprimentos e gestão da cadeia de suprimentos no
contexto das cadeias produtivas do agronegócio;

(ii)

A seção seguinte trata das prioridades competitivas no âmbito operacional
das empresas;

(iii)

Em seguida temos o alinhamento da cadeia produtiva;

(iv)

Posteriormente, discute-se a Coopetição;

(v)

Na sequência, são abordados o desempenho das empresas e da cadeia de
suprimentos.

(vi)

E, finalmente temos a caracterização das cadeias produtivas de soja e de
milho, objeto deste estudo;
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2.1. Gestão de cadeias de suprimentos
A cadeia de suprimentos é o resultado de um novo arranjo onde os administradores
passaram a questionar as práticas tradicionais de aquisição, da distribuição e da produção.
Como resultado surge o gerenciamento integrado, isto é, o poder de resposta, a
sofisticação financeira e a globalização das operações (BOWERSOX et al., 2006).
A concepção de cadeia de suprimentos engloba todas as atividades pertinentes a
transformação e ao transporte de mercadorias, considerando desde a extração da matériaprima até o consumidor final, além de incluir os respectivos fluxos de informação que
podem ocorrer nos dois sentidos da cadeia (BALLOU, 2011). A cadeia de suprimentos
possui, assim, diversos “níveis”, sendo cada um responsável por uma etapa de
transformação e de agregação de valor nos produtos, nos serviços e nas informações que
fluem de uma fonte até o consumidor final.
Uma cadeia de suprimentos é constituída por todas as partes envolvidas direta e
indiretamente na realização do pedido de um cliente. Ela é composta não apenas pelo
fabricante ou pelos fornecedores, mas também pelas transportadoras, armazéns, varejistas,
além dos próprios clientes que fazem parte do processo (CHOPRA; MEINDL, 2016).
O termo gestão da cadeia de suprimentos ganhou força a partir dos anos 1990 com
o aumento da globalização e o aumento da competitividade entre as empresas. O termo é
usualmente definido como um conjunto de 3 (três) ou mais organizações diretamente
envolvidas nos fluxos de obter materiais, processa-los e entregar a um consumidor. Esses
fluxos são usualmente descritos como a montante (em direção matéria prima), e a jusante
(em direção ao consumidor final) e envolvem produtos, serviços, finanças, informações
e pessoas (MENTZER et al., 2001).
A cadeia de suprimentos, a gestão da cadeia de suprimentos e até mesmo a gestão
integrada da logística de uma empresa têm sido utilizadas como sinônimos (FAWCETT;
MAGNAN, 2002; PIRES, 2014). No entanto, o gerenciamento da cadeia de suprimentos
precisa ser entendido como a expansão e integração da logística e outras áreas tradicionais
como Produção, Compras, Marketing etc. Essa integração representa uma nova filosofia
gerencial que abrange processos de negócios; tecnologia e inovação; organização e
pessoas (PIRES, 2014). Essa abrangência do GCS tem impacto sobre os níveis
estratégicos, táticos e operacionais das empresas (FISHER, 1997; PATEL et al., 2013).
O surgimento de novas abordagens gerenciais resultado do advento de novas
tecnologias, expandiu a GCS para além da fronteira de uma firma para incluir parcerias
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verticais com clientes e fornecedores, assim como outros serviços horizontais da cadeia,
como por exemplo, a logística (OGULIN, 2014). A operacionalização da cadeia é
resultado dos processos gerenciais que permeiam as áreas funcionais e conectam
parceiros comerciais além dos limites organizacionais (BOWERSOX; CLOSS; COOPER,
2006).
Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2006), a GCS também é conhecida como
cadeia de valor ou cadeia de demanda, sendo ela é formada por empresas que colaboram
para melhorar posicionamento estratégico e para o aumentar da eficiência operacional.
Para esses autores, cada empresa envolvida tem um relacionamento formado como
resultado de uma decisão estratégica.
O Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimentos (Council of
Supply Chain Management Professionals - CSMP), por sua vez propõe a seguinte
definição: a Gestão da cadeia de suprimentos coordena o planejamento e o gerenciamento
de todas as atividades envolvidas em abastecimento, aquisição, conversão e todas as
atividades gerenciais da logísticas. É importante destacar que isso também inclui a
coordenação e colaboração entre os parceiros do canal, que podem ser fornecedores,
intermediários, prestadores de serviço terceirizados e clientes. Em essência, a gestão da
cadeia de suprimentos integra a gestão do suprimento e da demanda por meio das
empresas (CSMP, 2016, tradução livre).
Mentzer et al. (2001) apresenta um conceito mais abrangente, incluindo a
perspectiva estratégica de coordenação e desempenho das empresas e da cadeia como um
todo:
“O gerenciamento da cadeia de suprimentos é definido como a coordenação
estratégica e sistemática das tradicionais funções de negócios e das táticas ao
longo dessas funções de negócios no âmbito de uma determinada empresa e
aos longo dos negócios no âmbito da cadeia de suprimentos, com o objetivo
de aperfeiçoar o desempenho ao longo prazo das empresas individualmente e
da cadeia de suprimentos como um todo” (MENTZER et al., 2001. p18.
tradução livre, grife nosso).

Para efeito desta pesquisa, utiliza-se essa definição proposta por Mentzer et al.
(2001), tendo em vista o enfoque estratégico e de integração interempresarial que podem
resultar em um desempenho superior das organizações. No entanto, ainda é preciso
distinguir a cadeias produtivas de cadeias de suprimentos.
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2.1.1. Cadeias Produtivas, Cadeias de Suprimentos e Redes de Suprimentos
É muito comum o uso indistinto dos conceitos de Cadeias Produtivas, Cadeias de
Produção, e Cadeias de Suprimentos, pois não existe uma terminologia padrão ou uma
norma para o uso de tais expressões, ainda mais ao considerar esse registro na língua
portuguesa. No entanto, é preciso salientar que existe diferença entre os termos (PIRES,
2014).
A literatura que aborda temas relacionados a cadeias de suprimentos
agroindustriais tem como origem dois conjuntos de ideias, sendo eles: o Commodity
System Approach (CSA) introduzido por Goldberg na escola americana de Harvard e a
noção de Analyse de Filière que tem origem na escola industrial francesa
(ZYLBERSZTAJN, 2000; BATALHA; SILVA, 2013).
Segundo Batalha e Silva (2013), esses conjuntos de ideias servem como
fundamentação para a discussão de ferramentas gerenciais e conceituais que podem ser
aplicadas ao entendimento da dinâmica de funcionamento e à busca da eficiência das
cadeias do agronegócio.
Davis e Goldberg (1957) enunciaram o conceito de agribusiness como a soma das
operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, operações de produção
nas unidades agrícolas, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos
agrícolas e outros produtos resultantes.
Goldberg utilizou a abordagem do CSA para estudar o comportamento da laranja,
do trigo e da soja, realizando um recorte vertical na economia que utilizou como
delimitador uma matéria prima agrícola específica como a soja, por exemplo. O CSA em
um primeiro momento utilizou a abordagem insumo-produto de Leontieff, no entanto,
essa abordagem foi substituída pelo paradigma da economia industrial de – Estrutura –
Conduta- Desempenho da economia industrial (ZYLBERSZTAJN, 2000).
A analyse de filière (ou cadeias agroindustriais de produção) difundiu-se durante
a década de 60 na escola industrial francesa. Apesar dela não ter sido desenvolvida
especificamente para estudar a agroindústria, ela recebeu, entre os pesquisadores ligados
ao setor rural, a maior adesão (BATALHA, 2013). A abordagem de análise de filières
difere do CSA, segundo o objetivo do estudo e de maneira particular, quanto ao ponto de
partida de análise. No caso, a abordagem francesa adota como ponto de partida o produto
ou conjunto de produtos resultantes de uma determinada matéria prima agrícola, como a
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margarina e/ou a maionese que são derivados da soja. Já o CSA, conforme já descrito
acima, adota a matéria prima agrícola como a soja (BATALHA, 2013).
A convergência das duas abordagens, CSA e filière, no estudo das cadeias
produtivas do agronegócio, está no aspecto mesoanalítico, situado entre a macro e a
microeconomia, uma vez que analisa o ambiente de interdependência das organizações.
O que passa a ser analisado, então, são as estratégias competitivas, individuais e coletivas,
que mudam de forma dinâmica, afetando o desempenho das empresas individualmente e
do sistema como um todo, pois é nesse nível mesoanalítico que se inserem as principais
questões relativas a cadeias produtivas (ZYLBERSZTAJN, 2000; BATALHA, 2013;
PIRES, 2014).
A formulação de estratégias e a coordenação de um sistema agroindustrial
precisam considerar as noções de canais de distribuição e de cadeias de suprimentos
(NEVES, 2008). Batalha e Silva (2013) argumentam que grande atenção tem sido dada a
aos mecanismos de coordenação da cadeia e as suas estruturas de governança. No entanto,
para os autores, há a necessidade de explorar melhor a noção da cadeia como instrumento
de gestão empresarial, buscando uma formação sistêmica visando a eficiência e a
competitividade.
A GCS representa o aporte teórico e empírico que podem permitir uma gestão
empresarial estratégica mais ágil, capaz de dar respostas às oportunidades de negócios.
Ela ainda tem uma relação direta com a capacidade de coordenação entre as atividades de
distribuição e produção em uma cadeia de produção (BATALHA; SILVA, 2013; NEVES,
2015).
Neves (2015) argumenta ainda, que o conceito integrado de rede e cadeia de
suprimentos (denominado “netchain”) pode ser mais adequado para a análise das cadeias
de produção. Segundo o autor, conforme proposto por Omta, Trienekens e Beers (2001)
e Lazzarini, Chaddad e Cook (2001), o conceito de netchain integra a visão de
interdependências organizacionais da rede, com os diferentes mecanismos de
coordenação (planos de gestão, padronização de processos e ajustes) e fontes de valor
(otimização das operações e produção, redução dos custos de transação, diversidade e coespecialização do conhecimento) advindos da GCS.
Pires (2014), por sua vez argumenta que apesar de alguns autores, principalmente
os britânicos, preferirem o termo netchain, apesar de diversos autores admitirem que o
termo network (rede de trabalho) seja o mais adequado para descrever as relações
múltiplas que se estabelecem nos negócios e relacionamentos interorganizacionais. Por
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uma questão de foco e de praticidade pelo interesse em abordar os principais caminhos
(processos de negócios) o termo cadeia pode ser mais adequado. Por fim, o autor faz a
ressalva que a adoção de um termo em detrimento do outro deve levar em consideração
a complexidade e a necessidade de cada caso (PIRES, 2014).
Neste estudo, optou-se por manter a perspectiva de GCS, haja vista o interesse em
explorar os elementos relacionados aos processos dos negócios. Os mecanismos de
coordenação, como o alinhamento e a coopetição, como fontes de valor e otimização das
operações.
Nem sempre é pertinente que uma empresa tenha relações com todos os elos e
pontos da cadeia, pois um sistema muito complexo pode dificultar o gerenciamento da
cadeia de suprimentos. Existem fornecedores e clientes chave, que demandam tratamento
e atenção diferenciada, incluindo negócios e atividades de gestão que podem, por sua vez
perpassar as empresas individualmente ou a cadeia como um todo. Alguns desses
elementos podem incluir: planejamento, tarefas a serem executadas, estrutura e fluxo das
informações (alinhamento), cadeia de suprimentos de matéria prima (fornecedores de
insumos), produção (produtor), distribuição (tradings), métodos de gestão (coopetição),
distribuição de riscos e recompensas (desempenho) (BALLOU, 2011; BATALHA;
SILVA, 2013; PIRES, 2014).
Assim, este estudo adotou uma perspectiva de GCS, assumindo, portanto, como
referência a atividade de produção rural. Além do produtor, são analisados os
fornecedores de insumos (matéria-prima) e os agentes que adquirem os grãos do produtor,
seja para comercialização ou industrialização. Essa escolha se justifica por considerar que
tanto fornecedores como compradores desempenham um papel importante no
desenvolvimento de estratégia efetivas na gestão da cadeia de suprimentos (WISNER,
2003).
Para tanto, delimita-se que o escopo da cadeia de suprimentos nesses três níveis
da cadeia produtiva de soja e milho, uma vez que cadeias produtivas, como as aqui
abordadas, comportam uma diversidade de cadeias de suprimentos, como por exemplo:
cadeia de suprimentos de alimentos em natura, cadeia de suprimentos de alimentos
industrializados como a carne de soja, manteiga e xarope de milho, cadeia de suprimentos
de nutrição animal (gado, suínos, aves e peixes, indústria) entre outras
(ZYLBERSZTAJN, 2000; BATALHA; SILVA, 2013). A seção de caracterização da
cadeia de suprimentos detalha melhor as funções e atividades realizadas por cada um dos
agentes que compõe as cadeias de soja e milho.
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Cada um desses agentes adota um comportamento estratégico particular na gestão
de suas atividades na cadeia de suprimentos, visando atender as demandas e os desafios
do ambiente (cadeia produtiva) onde estão localizadas. Uma cadeia de suprimentos só é
estratégica

quando

os

membros

conseguem

se

integrar:

estrategicamente,

operacionalmente e tecnologicamente (FAWCETT et al., 2008).
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2.2. Gestão estratégica da cadeia de suprimentos
A GCS é um dos fatores estratégicos para melhora da efetividade organizacional
e realização dos objetivos de uma empresa, como aumento da competividade
(GUNASEKARAN et al., 2001).
A forma como uma empresa gerencia a sua CS, afeta a sua performance nos níveis
estratégicos e operacionais (FISHER, 1997; HOFMANN, 2010; PATEL et al., 2013).
Assim, desafios e oportunidades são melhores gerenciadas pela adoção de uma filosofia
GCS, do que quando as atividades da CS é considerada de forma isolada, como uma
atividade funcional, focada apenas em atingir objetivos operacionais (MENTZER et al.,
2001; PATEL et al., 2013).
Para Holfmann (2010), o papel estratégico da GCS se intensificou com a corrente
ascensão da relevância das relações interempresas, das redes e das relações
interfuncionais das atividades dos negócios. Para esse autor, a GCS deve ser alinhada
com a estratégia das empresas para garantir uma vantagem competitiva sustentável.
A natureza integradora e transversal da GCS permite que ela seja a ligação entre
diferentes pontos de vista, áreas e empresas, isso tudo acompanhando os diversos interrelacionamentos da elaboração de estratégias (HOFMANN, 2010). Assim, a gestão
estratégica da cadeia de suprimentos pode funcionar como elo tanto entre as prioridades
competitivas das empresas e o alinhamento dessas prioridades entre organizações como
entre a gestão das relações de coopetição (cooperação e competição) para gerar um
desempenho superior das empresas individualmente e da cadeia de suprimentos como um
todo.
Hofmann (2010) propõe que o desenvolvimento e execução de uma estratégia em
cadeia de suprimentos demanda o estabelecimento de uma “ponte” entre diferentes visões
e áreas dentro e entre empresas acompanhada por várias inter-relações estratégicas.
Patel (2013), por sua vez, propõe que a gestão estratégica da cadeia de
suprimentos ou a orientação estratégica da cadeia de suprimentos, dependendo da
implementação de uma filosofia de gestão da cadeia de suprimentos.
Do ponto de vista organizacional, Grawe et. al. (2009, p. 284) propõe que
“orientação estratégica é definida como as direções estratégicas implementadas por uma
firma para criar comportamentos para um desempenho superior continuo do negócio”.
Ferraresi et al. (2014), por sua vez afirmam que a orientação estratégica é a base que uma
estratégia precisa para resultados positivos a longo prazo.
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Já do ponto de vista CS, a orientação estratégica da cadeia de suprimentos é
formada por dois elementos distintos mas interdependes, são eles: a Gestão estratégica da
cadeia de suprimentos e Gestão estrutural da cadeia de suprimentos (PATEL et al., 2013).
Para Esper et al. (2010) a essência da orientação estratégica da cadeia de
suprimentos é o ajuste entre a estratégia de CS da firma e o seu suporte estrutural para a
GCS. Esses autores afirmam que a criação de uma Orientação estratégica da CS requer
um alto grau de ajuste entre a estratégia e a estrutura organizacional. O ajuste é central
para o sucesso organizacional e as organizações com melhores desempenhos são aquelas
que fazem o ajuste mais próximo dos requisitos do ambiente (ESPER et al., 2010).
A GCS estrutural inclui os comportamentos e ações da firma no nível operacional
que refletem a filosofia da GCS, que é incorporada por meio da GCS estratégica. O nível
operacional consiste das unidades funcionais e de negócios das empresas. A orientação
estrutural da gestão da cadeia é exibida pelos comportamentos que refletem a
benevolência, a adoção de normas cooperativas e a demonstração com credibilidade de
comprometimento para com os parceiros da cadeia de suprimentos (PATEL et al., 2013).
O Quadro 1, a seguir, apresenta um resumo dos conceitos e das definições
propostas por Patel et al. (2013).

Quadro 1 - Conceitos e definições da orientação estratégica da CS
Terminologia
Definição
Crença que cada firma na CS direta
e indiretamente afeta o desempenho
Filosofia de GCS
dos outros membros da CS e os
resultados da CS como um todo
Orientação da CS

Implementação da filosofia da GCS

Orientação estratégica da CS

Orientação estrutural da CS

Desempenho Operacional

Desempenho
cliente

focado

no

Integração da filosofia da GCS no
desenvolvimento de estratégia da
firma
Comportamento e ações no nível
operacional da firma que reflitam a
filosofia da GCS, como idealizada
por meio da orientação estratégica
da CS
Mediação dos processos chave e de
quanto efetivamente eles são
executados
Mediação do quão efetivamente a
organização atende as necessidades
dos seus consumidores e suas
percepções

Referência
ELLRAM, 1990; COOPER et
al., 1997; MENTZER et al.,
2001; MIN; MENTZER 2004.
MENTZER et al., 2001; MIN;
MENTZER 2004.
MIN; MENTZER 2004. (Min &
Mentzer, 2004) (Esper et al.,
2010)
MIN;
MENTZER,
ESPER et al., 2010.

2004;

EVANS; LINDSAY, 2005;
RUNGTUSANATHAM et al.,
2005
EVANS; LINDSAY, 2005

Fonte: Patel et al. (2013).
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A filosofia de GCS sugere que as empresas podem obter desempenho superior,
desenvolvendo entre outros aspectos: uma abordagem sistêmica para ver a cadeia de
suprimento como um todo; uma afinidade para desenvolver objetivos consistentes com
outros membros da cadeia de suprimentos; e foco para criação de valor para o consumidor
final (PATEL et al., 2013). Dessa maneira é possível afirmar que “a extensão do
permeamento da filosofia de GCS dentro da firma e entre os parceiros da cadeias de
suprimentos é central para aumentar a performance das firmas e da cadeia de suprimentos
como um todo” (PATEL et al., 2013, p. 716. tradução livre, grife nosso).
Segundo os autores mencionados, como a orientação e a estratégica da cadeia de
suprimentos enfatizam diferentes aspectos da GCS, os seus efeitos em diferentes
dimensões da cadeia de suprimentos podem variar muito. De acordo com Patel et al.
(2013), encontrou-se evidências de que a orientação estratégica e estrutural têm uma
relação direta com o desempenho operacional. A partir disso, a obra na Patel et al. (2013)
fornece uma justificativa de como incorporar uma filosofia de cadeia de suprimentos nos
objetivos estratégicos e comportamento estrutural, aumentando a vantagem competitiva
das empresas e como o estudos realizados em cadeias de suprimentos do agronegócio
(STORER et al., 2014).
Storer et al. (2004) destaca como parte importante das estratégias de GCS,
incluindo cadeias do agronegócio, o relacionamento entre os agentes. Esses
relacionamentos podem ser formais ou informais, em um nível de díades ou envolver um
espectro amplo de cooperação entre agentes de múltiplas cadeias de suprimentos. Esse
tipo de relacionamento envolve de médio a alto níveis de alinhamento e níveis variáveis
de integração de sistemas e processos (STORER et al., 2014). Por fim, a autora destaca
ainda, que os competidores também cooperam em um tipo de relação denominada
coopetição que será abordada mais adiante neste trabalho.
A próxima seção do trabalho trata das prioridades competitivas, entendendo-as
como estratégicas individuais que precisam ser alinhadas entre os agentes da cadeia de
suprimentos para implantação da filosofia da cadeia de suprimentos.
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2.3. Prioridades competitivas
A definição das prioridades competitivas é central para os gestores, uma vez que
denota a ênfase estratégica em desenvolver certas capacidades que podem melhorar o
posicionamento competitivo de uma organização (BOYER; LEWIS, 2009).
As prioridades competitivas são entendidas também como critérios de
desempenho orientadores das suas estratégias. Nesse caso, os critérios orientadores são
conhecidos como: critérios ganhadores de pedidos; e/ou competências centrais e/ou
competências essenciais (SKINNER, 1969; MOORI; NAFAL, 2014). Outros estudos
ainda se referem às prioridades competitivas como “capacidades de manufatura”,
“capacidades cumulativas” e “capacidades competivivas” (ROSENZWEIG et al., 2003;
BOYER; LEWIS, 2009; SCHROEDER et al., 2011). Nesta pesquisa, optou-se por adotar
a nomenclatura de “prioridades competitivas”.
Dentro de uma perspectiva de produção, as prioridades competitivas são as
estratégias do negócio, os objetivos e as metas traçadas (KROES; GHOSH, 2010). De
acordo com Chopra e Meindl (2016), a estratégia competitiva define como uma empresa
procura atender e satisfazer as necessidades dos clientes por meio de produtos e serviços,
levando em consideração os seus concorrentes. Por isso, ela é definida com base em como
o cliente priorizam custo, tempo de entrega, variedade e qualidade (CHOPRA; MEINDL,
2016).
A estratégia corporativa, portanto, coordena os objetivos gerais da empresa com
seus processos essenciais, escolhendo quais mercados a empresa atenderá e quais os
possíveis cenários onde a empresa irá operar. A partir disso, os recursos, as competências
e os processos essenciais serão ajustados para levar a estratégia a cabo, que resultará, por
extensão, em determinado nível de desempenho desejado. A Figura 1, a seguir, mostra a
ligação que existe entre estratégia corporativa e estratégia de operações.
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Figura 1 - Prioridades competitivas: ligação entre estratégia corporativa e estratégia de operações
Estratégia corporativa

Análise de mercado

Prioridades Competitivas

Não

Desenvolvimento de novo
serviço ou produto

Sim

Estratégia de operações

Lacuna de
Desempenho

Competências
competitivas

Fonte: Krajewski, Ritsman e Malhotra (2009).

Além de mostrar a interação que ocorre entre estratégia corporativa e estratégia
de operações, a Figura 2 também permite observar a interação que ocorre entre a análise
de mercado (que consiste numa atividade tipicamente da função marketing) e as
prioridades competitivas (tipicamente da função produção e operações), e destaca com o
desenvolvimento de novos produtos e serviços para resultar em uma nova estratégia de
operações que vai suportar a estratégia corporativa. Esse fluxo demonstra como as
diferentes funções organizacionais interagem para gerar um desempenho superior
(KRAJEWSKI; RITSMAN; MALHOTRA, 2009).
Para executar uma estratégia competitiva, cada função organizacional procura
atender da melhor forma possível os requisitos do cliente. Assim, as funções procuram
desenvolver as suas próprias estratégias, orientadas pelas prioridades competitivas para
realizar bem o processo ou função que lhes cabem (CHOPRA; MEINDL, 2016). Nesse
contexto, tomando como foco a GCS, as “funções tradicionais” de fornecimento, de
produção, de distribuição e de vendas, provavelmente, podem vir a ser priorizadas
(CHOPRA; MEINDL, 2016).
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Segundo Krause et al. (2001), vários autores relacionam as estratégias de
produção com as estratégias do negócio e com o desempenho das empresas. No entanto,
para ter-se sucesso, todas as estratégias organizacionais devem se apoiar, inclusive a
estratégia competitiva (CHOPRA; MEINDL, 2016).
Skinner (1969), em seu artigo seminal, defende que a estratégia ou política da
manufatura deve ser especificamente projetada para atender a estratégia corporativa. Essa
abordagem estratégica propõe que as operações de produção ou serviços, bem como as
organizações podem optar por cinco prioridades competitivas as quais terão impacto
direto sobre o seu desempenho, a saber: qualidade, confiabilidade, velocidade,
flexibilidade e custos. Além do mais, adicionam-se a essas prioridades o nível de serviço
e de inovação (SKINNER, 1969; FERDOWS; MEYER, 1990; FLYNN et al., 1995;
BOYER; LEWIS, 2009; THÜRER et al., 2014).
De acordo com Ferdows e Meyer (1990), a opção (ou trade-off) por um desses
critérios não necessariamente elimina a possibilidade de atingir cada um desses objetivos.
Para esses estudiosos, a abordagem para atingir cada um desses objetivos é que define o
comportamento dos trade-offs. Dessa forma, a chave para o sucesso é desenvolver uma
capacidade baseada na outra, ao invés de desenvolver uma capacidade em detrimento da
outra. No entanto, isso não significa necessariamente que em todos os casos e situações
o desenvolvimento de capacidades e desempenho poderá ser executado de forma
sinérgica.
Nesse sentido, esses autores propõem que a empresa busque inicialmente,
desenvolver o critério de qualidade e à medida que este avança, passe a desenvolver o
critério de confiabilidade das operações. Assim, enquanto os dois critérios de
desempenho avançam, as empresas podem, então, dar enfoque na velocidade e na
flexibilidade de suas atividades. Por fim, quando todos os outros critérios estão sendo
desenvolvidos, inicia-se o desenvolvimento do critério de custo. Para explicar esse caráter
cumulativo, os autores mencionados criaram a metáfora do cone de areia, à medida que
um critério é atendido enche o cone, que vai sendo preenchido gradativamente conforme
a empresa vai avançando pelos critérios (FERDOWS; MEYER, 1990).
Em contraponto à proposta de Ferdows e Meyer (1990), Boyer e Lewis (2009)
sugerem que existam trade-offs e que eles ainda estejam presentes na escolha das
prioridades competitivas. No entanto, esses pesquisadores admitem existir diferenças
sutis na percepção, em diferentes níveis da hierarquia, tanto no trade-off quanto nas
prioridades competitivas.
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Estudos mais recentes encontraram evidências de que a cumulatividade das
prioridades competitivas ainda permanece. (ROSENZWEIG; ROTH, 2004; LI PING et
al., 2007; SCHROEDER et al., 2011; PRESTER, 2013). No entanto, cabe destacar que
Prester (2013), além de encontrar evidências que a cumulatividade das prioridades
permanece, afirma que o efeito de cumulatividade é mais perceptível em empresas com
melhor desempenho. As empresas com médio e baixo desempenho apresentaram algum
trade-offs entre as prioridades (PRESTER, 2013).
Os resultados encontrados pela autora indicam ainda uma alteração na importância
das prioridades competitivas, em que a qualidade seguida dos custos são as duas
prioridades mais importantes, ao contrário da sequência sugerida por Ferdows e Meyer
(1990), fato que corrobora para que a sequência não tenha aplicabilidade universal
(SCHROEDER et al., 2011; PRESTER, 2013).
Pode-se dizer que em geral os mesmos princípios de gestão podem ser aplicados
às atividades agrícolas (NANTES; SCARPELLI, 2013), pois eles estão em transformação
no mundo todo, em especial no Brasil, em virtude do crescimento dos mercados de
commodities. De tal maneira que as empresas do setor e suas CS precisam adotar
mecanismos de gestão que permitam desenvolver e manter competências que vão
fortalecer a sua posição e competitividade individualmente e como CS (BOEHLJE et al.,
2002; STORER et al., 2014; NOGUEIRA; ZYLBERSZTAJN, 2015).
Em geral, as prioridades competitivas adotadas no agronegócio são as mesmas da
manufatura (custo/preço, qualidade, flexibilidade, velocidade; tempo; inovação e
tecnologia), desde que devidamente adaptadas ao contexto do setor (SAUNDERS et al.,
2007; BOURLAKIS et al., 2012; JIE et al., 2013; LYONS; MA’ARAM, 2014). O Quadro
2, a seguir, apresenta um breve resumo das prioridades competitivas.
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Quadro 2 – Prioridades competitivas
Prioridade
Descrição
Um dos objetivos principais da redução de custo é ter um baixo preço.
No entanto, não necessariamente as empresas buscam baixo custo para
praticar menores preços, uma vez que tudo o que é economizado nos
Custo
custos é adicionado aos lucros. Assim, mesmo empresas que
concorram em outras prioridades têm interesse em manter os custos
baixos.
A flexibilidade procura atender 4 tipos de critérios: flexibilidade para
fazer produtos/serviços diferentes; flexibilidade do composto
Flexibilidade disponibilizar uma ampla variedade de produtos e serviços;
flexibilidade para variar entre pequeno e grande volume de produtos
e; por fim, flexibilidade para entregas em diferentes momentos.

Qualidade

Velocidade/
Tempo

Inovação
tecnologia

Qualidade está relacionado com a ideia de fazer as coisas certas. O
produto deve atender as especificações e estar sem defeitos.
A qualidade pode ser uma forma de reduzir custos e melhorar a
confiabilidade de entregar o produto no prazo.
Qualidade também está associada com a confiabilidade do produto, ou
seja, que ele atenda o propósito ao qual se destina
A velocidade está associada ao tempo do ciclo interno de produção,
movimentação de materiais informações e, entre outros, para entregar
o produto no menor tempo possível.
A principal característica da velocidade é garantir a entrega de um
produto em tempo. Essa característica associa-se a redução de estoque
(custos) e a redução dos riscos (deixar de entregar), ou seja, possuir
confiabilidade de entrega.
A inovação e a tecnologia proporcionam a oportunidade para oferecer
e novos produtos e serviços. Servem-se ainda para desenvolver meios
mais eficientes de produção. Esse aspecto pode ter impactos sobre as
outras prioridades competitivas.

Autores
(SKINNER,
1969; WARD et
al., 1998; SLACK
et
al.,
2009;
BOURLAKIS et
al., 2012)
(SKINNER,
1969; WARD et
al., 1998; SLACK
et
al.,
2009;
BOURLAKIS et
al., 2012)
(SKINNER,
1969; WARD et
al., 1998; SLACK
et
al.,
2009;
BOURLAKIS et
al., 2012)
(SKINNER,
1969; WARD et
al., 1998; SLACK
et
al.,
2009;
BOURLAKIS et
al., 2012)
(SAUNDERS et
al.,
2007;
KROES, JAMES
R; GHOSH, 2010
THÜRER et al.,
2014)

Fonte: Elaborado pelo autor

Como é difícil encontrar medidas de valores e resultados de valores que sejam
consistentes para a cadeia como um todo, por isso a intenção é usar medidas que possam
ser aplicadas a todos os membros da cadeia e a cadeias de diferentes produtos
(ARAMYAN et al., 2007; BOURLAKIS et al., 2012). A operacionalização do constructo
das prioridades competitivas e as variáveis que o compõe no contexto das cadeias de soja
e milho, por meio da pesquisa qualitativa, é apresentada com mais detalhes no Capítulo
6 intitulado por Desenvolvimento do instrumento quantitativo.
Cousins (2005) afirma que as organizações que definem adequadamente suas
prioridades estratégicas vão atuar de forma diferente em relação a cadeia de suprimentos.
Por exemplo, se por um lado as empresas com maior ênfase em custos vão tratar a cadeia
de suprimentos como um meio para reduzir os custos, por outro lado, as empresas que
buscam a diferenciação como estratégia vão ver a cadeia de suprimentos como uma fonte
de vantagem competitiva por meio da colaboração interorganizacional.
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As pesquisas indicam existência de uma relação tanto direta como indireta entre
prioridades competitivas e o desempenho das organizações (HAN et al., 1998; JYOTI;
SHARMA, 2012; FERRARESI et al., 2014). Como as organizações não competem
apenas com base em suas estratégias e em suas prioridades individuais, como também
com base na cadeia como um todo, o alinhamento tem que ser estendido para a cadeia de
suprimentos como um todo (VACHON et al., 2009).
No entanto, existe muita complexidade no gerenciamento da cadeia de
suprimentos, uma vez que os objetivos individuais dos agentes da cadeia são conflitantes.
Cada membro da cadeia tem seus próprios objetivos, indicadores de desempenho e
critérios de otimização e que, por sua vez podem não ser benéficos para todos da cadeia,
incluindo até mesmo as cadeias de suprimentos ligadas ao agronegócio (ARAMYAN et
al., 2007). Por considerar tal complexidade, a próxima seção abordará com mais detalhes
o alinhamento estratégico das prioridades competitivas em cadeias de suprimentos.
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2.4. Alinhamento estratégico em cadeias de suprimentos
O alinhamento da cadeia de suprimentos resulta do compartilhamento de objetivos,
de estrutura e de processos com (e entre) diferentes funções e membros de uma cadeia.
Em um mundo ideal, toda a cadeia de suprimentos deveria ser alinhada e todos deveriam
ter os mesmos objetivos de entregar o melhor valor para o consumidor final, no entanto
não é o que ocorre na realidade prática, pois não está claro como o alinhamento pode ser
estabelecido e qual o impacto dele na performance (WONG et al., 2012).
De acordo com Chopra e Meindl (2016), para obter o alinhamento estratégico a
empresa deve considerar os seguintes itens: 1- a estratégia competitiva e todas as
estratégias funcionais precisam ser alinhadas para formar uma estratégia geral
coordenada; 2 – as diferentes funções em uma empresa precisam estruturar
adequadamente seus processos e seus recursos para poder executar essas estratégias com
sucesso e, por fim, 3 – o projeto da cadeia de suprimentos geral e o papel de cada estágio
devem estar alinhados para dar suporte a estratégia da cadeia de suprimentos (CHOPRA;
MEINDL, 2016, p. 21).
Ogulin (2014), por meio de uma revisão temática, sugere que o alinhamento da
cadeia de suprimentos para buscar uma melhor performance possa ser realizado em 4
(quatro) dimensões, tais como: alinhamento estratégico; alinhamento de processos;
alinhamento da tecnologia de informação e, por fim, o alinhamento das pessoas e dos
incentivos. O Quadro 3 apresenta resumidamente os aspectos de alinhamento e suas
particularidades em relação à quantidade, ao tempo e à justificativa, além de mencionar
com quem se deve fazer esse alinhamento e onde ele dever ocorrer (OGULIN, 2014).
Quadro 3 – Temas de alinhamento da cadeia de suprimentos

Alinhar o
quê?
Estratégia

Alinhar com
quantos?

Alinhar por
Alinhar
quanto tempo?
porquê?
Temporariamente/ Vantagem
Internamente
transitoriamente Competitiva

Processo

Diádicamente

Taticamente

Eficiência

Informação

Rede

Estrategicamente/
Longo Prazo

Efetividade

Pessoas

Alinhar com
Alinhar
quem?
aonde?
A montante da
Indústria
cadeia
A jusante da
Regionalmente
cadeia
Horizontalmente Culturalmente

Valor da
Parceria

Fonte: Ogulin (2014)
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A concepção que o autor tem sobre o alinhamento da cadeia de suprimentos faz
ele descrever quais fatores levam a coordenação eficiente e efetiva dos recursos com [e
entre as] diferentes funções e parceiros em uma CS (OGULIN, 2014).
Já para Handfield et al. (2015), o alinhamento da CS está relacionado tanto com
as características do comportamento dos agentes quanto com os requerimentos dos
processos que são necessários para atender as necessidades de fornecimento e interligar
os agentes nas CS.
Outra abordagem para o alinhamento sugere-se que as CSs podem ser alinhadas
de duas formas eficiência e responsividade (FISHER, 1997; VACHON et al., 2009;
CHOPRA; MEINDL, 2016). O termo eficiência é utilizado para expressar a habilidade
da cadeia de suprimentos em competir por custos. Esse tipo de estrutura de cadeia também
é conhecida como cadeia de suprimento enxuta, que geralmente é mais apropriada para
produtos com demanda previsível ou com ciclo de vida longo (NAYLOR et al., 1999;
CHRISTOPHER, 2000; VACHON et al., 2009).
Já a cadeia responsiva possui a habilidade de responder rapidamente aos
movimentos de mercado e uma estrutura que está direcionada a entregas rápidas e velozes.
Por isso, essa cadeia é também conhecida como cadeia ágil que reflete a habilidade de
reagir

eficientemente

aos

eventos

não

previstos

(CHRISTOPHER,

2000;

CHRISTOPHER; TOWILL, 2001; VACHON et al., 2009).
No entanto, essa abordagem da dualidade ágil versus enxuta (lean vs agily) foi
desenvolvida com um certa tendência, de progressão e de isolamento (NAYLOR et al.,
1999). Essa visão muito simplista e incorreta não considera a possibilidade de interação
entre as duas abordagens, chamadas por esse motivo de híbridas ou (leagility) (NAYLOR
et al., 1999; MASON-JONES et al., 2000).
A grosso modo, as cadeias de suprimentos podem adotar uma configuração
híbrida, adotando um ponto de “desacoplamento” ao longo da sua cadeia, onde a jusante
da cadeia deixaria de ser enxuta para ser ágil. Nesse momento, é adotado a agilidade
necessária para atendimento da volatilidade da demanda, ao passo que a montante da
cadeia é permanece uma abordagem mais enxuta para melhor dimensionamento das
atividades, de maneira a reduzir os desperdícios (NAYLOR et al., 1999; MASON-JONES
et al., 2000). O Quadro Quadro 4, na sequência, apresenta um resumo das características
genéricas para cada um dos modelos de CS.
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Quadro 4 - Comparação dos atributos cadeia de suprimentos: enxuta, híbrida e ágil
Cadeia de
Cadeia de suprimentos
Categoria
Cadeia de suprimentos híbrida
suprimentos enxuta
ágil
Entende os requerimentos
do consumidor interagindo
com o mercado e se
Foco na redução de
Tem a interface com o mercado
tornando adaptável as
custo, flexibilidade e
para entender os requisitos dos
mudanças futuras.
melhoras incrementais consumidores, mantendo
Visa produzir em qualquer
nos produtos já
adaptabilidade para o futuro.
volume e entregar em uma
existentes.
Tenta atingir a customização em
ampla variedade de nichos
Propósito Emprega um processo massa por adiamento da
de mercado
contínuo de eliminar
diferenciação do produto até a
simultaneamente.
desperdícios e
montagem final e adicionando
Fornece produtos
atividades que não
componentes inovadores para
customizados em curto
agregam valores na
produtos existentes.
tempo de entrega
cadeia
(responsividade) pela
redução dos custos da
variedade
Atributos dos fornecedores
Abordagem Atributos do
envolvem baixo custo e alta
Atributos do fornecedor
para escolha fornecedor envolvem
qualidade, em conjunto com a
envolvem velocidade,
dos
baixo custo e alta
capacidade para velocidade e
flexibilidade e qualidade
fornecedores qualidade
flexibilidade, se e quando
solicitado
Adiamento da diferenciação de
Entrega estoques
Gera alto giros e
produto até o mais tarde possível. significativos das peças
Estratégia de
minimiza o estoque ao (Ponto de desacoplamento)
acima da previsão de
estoque
longo da cadeia
Minimiza o estoque de
mercado para atender
componentes funcionais
imprevistos na demanda
É similar a cadeia enxuta até o
nível de desacoplamento
Tempo de entrega curto
Foco no
(geralmente no nível dos
Investimentos agressivos em
desde que isso não
tempo de
componentes até a manufatura)
formas para reduzir o tempo
implique aumento do
entrega
E similar a cadeia ágil em nível
de entrega
custo
do produto para atender os
requisitos do consumidor
Entrega um excesso de
capacidade de absorção para
É uma combinação de enxuto e
garantir que as matérias
Foco na
Mantém elevada média
ágil, onde é parcialmente similar primas/componentes
manufatura de utilização
a uma ou outra configuração
estejam disponíveis para a
manufatura de acordo com
os requisitos de mercado
Fluxo de componentes segue o
conceito da manufatura enxuta
Uso de design modular com
Estratégia de Maximizar o
(minimização de custo) e um
a intenção de adiar a
design de desempenho e reduzir o
primeiro momento. O design
diferenciação do produto o
produto
custo
modular ajuda na diferenciação
tanto quanto possível
nos estágios mais avançados
Fonte: Adaptado de Mason-Jones et al., (2000); Huang et al. (2002); Wang et al. (2004)

Nota-se que, por um lado que os produtos com elevado grau de
padronização e com altos volumes devem se direcionar para estratégias visando a
eficiência, por outro lado, as empresas com baixa padronização, com baixo volume e
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produtos específicos por consumidor deveriam se basear em processos flexíveis de
trabalho (WAGNER et al., 2012).
A escolha do modelo de cadeia de suprimentos em geral está associada as
características dos produtos (FISHER, 1997; LEE, 2003; MACHADO; REIS e SANTOS,
2013). Fisher (1997) propôs inicialmente, que produtos funcionais com demanda
previsível seriam atendidos pela cadeia enxuta., ao passo que produtos inovadores com
demanda volátil seriam servidos pela cadeia de suprimentos ágil. Lee (2003)
complementa o trabalho de Fisher ao considerar o fator incerteza da demanda na
classificação da cadeia. A seguir, o Quadro Quadro 5 descreve as características do
produto e as incertezas associadas.

Quadro 5 - Características dos produtos funcionais e inovadores
Característica
Produtos Funcionais
Produtos Inovadores
Demanda
Previsível
Imprevisível
Ciclo de vida do produto
Acima de 2 anos
Entre 3 meses e 1 ano
Margem de contribuição
5 – 20%
20 – 60%
Variedade dos produtos
Baixa (10 – 20 variantes por
Alta (acima de 20 por
categoria)
categoria)
Média de erro na previsão de
10 %
40 – 100 %
demanda comprometida
Taxa média de falta de estoque
1 – 2%
10 – 40%
Redução forçada de preço do produto
0 % – 10%
10% – 25%
no final do período
Tempo médio para atendimento de
De 1 mês a 1 ano
De 1 dia até 2 semanas
pedidos sob encomenda
Fonte: Adaptado de Wagner et al. (2012); Machado, Reis e Santos (2013); Lyons e Ma’Aram (2014)

Forma-se, assim, o entendimento que a natureza dos produtos e da demanda dos
produtos estão ligados aos processos operacionais das empresas e das cadeias de
suprimentos (LYONS; MA’ARAM, 2014).
As características dos grãos de soja e milho (que são commodities) permitem
assumir que elas se enquadrem em uma cadeia de características funcionais
(MACHADO; REIS e SANTOS, 2013). No entanto, a configuração da cadeia de
suprimentos de soja e milho pode mudar a partir de um ponto de desacoplamento,
dependendo do produto final e do consumidor final que será atendido. Ela pode ser uma
cadeia enxuta até o final como é o caso da produção de cervejas, por exemplo. Ou ser
uma cadeia ágil com fornecimento de produtos diferenciados e com valor agregado
significativo, como ocorre no processo de fornecimento de alimentos para consumo
humano livre de modificação genética, ou com características especiais na composição
como alto teor de proteína etc, por exemplo.
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Nos níveis da cadeia que este trabalho pretende analisar, envolvendo os
fornecedores de insumos, produtores rurais e tradings (que se organizam para produzir e
comercializar a soja) como commodities, a cadeia de suprimentos assume a configuração
de uma cadeia enxuta (MACHADO; REIS; SANTOS, 2013; IMEA, 2015a).
A condição para alinhamento de prioridades competitivas é o compartilhamento
de objetivos e metas (HANSON et al., 2011). Da mesma forma que as empresas definem
e alinham internamente as suas prioridades competitivas, elas deveriam buscar definir e
alinhar as prioridades competitivas de toda a cadeia (FISHER, 1997; VACHON et al.,
2009).
O alinhamento estratégico da cadeia demanda que tanto as estratégias
competitivas e cooperativas da cadeia de suprimentos como as de uma empresa tenham
objetivos definidos. Isso diz respeito a consistência entre as prioridades competitivas do
cliente – ao qual a estratégia competitiva busca satisfazer – e as capacidades que a
estratégia da cadeia de suprimentos visa possuir (CHOPRA; MEINDL, 2016;
SARDANA et al., 2016).
Indicadores operacionais como velocidade, qualidade, custos, flexibilidade entre
outros, são geralmente as variáveis dependentes escolhidas nos estudos de CS
(KETCHEN; GIUNIPERO, 2004; VACHON et al., 2009; MOORI; KIMURA, 2014;
QRUNFLEH; TARAFDAR, 2014). Isso porque geralmente GCS consegue ter um
alinhamento de “botton line” com essas medidas, apesar de que, na visão de Ketchen e
Giunipero (2004), isso precisa ser mais explorado para deixar de ser asserção e se tornar
demonstração, pois de forma controversa assume uma característica mais operacional do
que estratégica. Apesar disso, o autor afirma que suspeita que existe sim uma ligação
entre os resultados da cadeia com os resultados das empresas (KETCHEN; GIUNIPERO,
2004).
Neste sentido, cabe salientar que a Gestão Estratégica e GCS têm interesses
sobrepostos e que as trocas entre as áreas é o que amplia as chances da organização atingir
seus objetivos (KETCHEN; GIUNIPERO, 2004; MITRA; BHARDWAJ, 2010;
SARDANA et al., 2016). Assim, todas as funções da empresa precisam trabalhar juntas
para alcançar o ajuste entre estratégia corporativa e estratégia de CS. A falta desse
alinhamento pode levar a uma falha geral da cadeia e da empresa (MITRA; BHARDWAJ,
2010).
A gestão estratégica busca entender porque algumas empresas têm desempenho
superior às outras, isto é, o que traz implicações para a GCS. Existem diversas métricas
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de alinhamento disponíveis na literatura que poderão compor o espectro analisado
conforme as características do alinhamento (VACHON et al., 2009; HANSON et al.,
2011; WONG et al., 2012; DALVI, 2013; MOORI; NAFAL, 2014; OGULIN, 2014;
HANDFIELD et al., 2015).
De acordo com Wong et al. (2012), a mensuração do desempenho da cadeia de
suprimentos para ser relevante precisa estar ligada aos objetivos ou às prioridades
estratégicas. Dessa mesma forma, os agentes da cadeia precisam concordar e utilizar os
mesmos itens de mensuração. A partir desses temas de alinhamento, com base na pesquisa
qualitativa, são operacionalizados na seção 6 deste trabalho o constructo e as variáveis
relacionadas ao alinhamento da cadeia de suprimentos e o relacionamento destas com o
desempenho.
O desempenho é importante à medida que as empresas precisam saber como estão
em relação à concorrência. Manter um desempenho acima da média exige maior
flexibilidade tanto no nível organizacional como nas relações cooperativas ao longo da
cadeia. Isso gera um ambiente que facilite o fluxo de informações, de sugestões, de
consultas, de integração de pensamento e de ações que é propício a resolução de
problemas (BATALHA; SILVA, 2013).
As relações, ao longo da cadeia podem assumir características diversas, como
colaboração, cooperação, competição e, quando simultaneamente, a coopetição
(STORER et al., 2014). A seção seguinte abordará essas relações.
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2.5. Cooperação, Competição e Coopetição
Enquanto a literatura de Cadeias de Suprimentos tem enfocado muito nos
problemas de governança, poucas pesquisas têm examinado as relações entre alinhamento
de prioridades competitivas e o tipo de interação entre os agentes (VACHON et al., 2009).
A colaboração, por exemplo, na cadeia de suprimentos é um desdobramento da
globalização que faz com que as organizações dependam de parcerias para se estabelecer,
para atuarem em diferentes mercados e para alavancarem a sua vantagem competitiva.
Por isso, elas, em primeira ordem, devem estabelecer as possíveis formas de colaboração
(ROJA; NASTASE, 2013). Ainda de acordo com os autores, a colaboração não traz
benefícios apenas para as organizações que estão diretamente envolvidas nas parcerias,
mas também à outras organizações, à medida que seja permitido estabelecer um padrão
de coesão entre essas organizações.
Sendo assim, a colaboração ocorre, portanto quando as empresas desenvolvem um
trabalho em parceria, excedendo as relações comerciais tradicionais e do ponto mais
básico da transferência de propriedade da posse dos produtos, para relações mais
complexas (MATOPOULOS et al., 2007).
Nesse sentido, adotar a melhor estratégia para o contexto competitivo torna-se
primordial para as organizações (incluindo aquelas inseridas em CS), e adotar o sistema
de “trabalho em conjunto” é uma das melhores racionalizações, haja vista que garante às
empresas adotarem o conceito de colaboração (WINCKLER; MOLINARI, 2011;
KOVACS; SPENS, 2013).
No entanto, esse conceito pode ser muito limitado e/ou abrangente demais. Logo,
o ideal seria distingui-los, pois nas cadeias de suprimentos podem ser estabelecidas
relações diferentes da colaboração que podem ser mais fortes como a cooperação, ou não
tão amigáveis como a competição, ou ainda, contraditórias como a coopetição
(WINCKLER; MOLINARI, 2011; KOVACS; SPENS, 2013; KLIMAS, 2014).
O paradigma da coopetição emerge com o sentido que essas interações, de
cooperação (o que incluí a colaboração) e competição não ocorrem de formas isoladas e
excludentes entre fornecedores, clientes e parceiros, elas usualmente, ocorrem
simultaneamente (RITALA, 2012).
De acordo com Winckler e Molinari (2011), as relações de cooperação são aquelas
opostas a competição no sentido de trabalho complementar. Além disso, nessas relações
são importantes a busca de resultados para os dois parceiros, ou seja, na cooperação os
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resultados são divididos de forma equivalente, enquanto na competição as empresas
disputam os resultados entre si. Sendo assim, na coopetição pode ser encontrada a união
de cooperação com competição e nesse tipo de situação as empresas cooperam para
atingirem objetivos comuns, mas competem entre si e com outras empresas na divisão
dos lucros.
Nesse sentido, esse conceito de coopetição é formado pela junção das palavras
cooperação com coopetição (em inglês cooperation e competition gerou co-opetition,
vista também na literatura como coopetition). Ele foi introduzido por Nalebuff e
Brandenburger (1996) como uma nova abordagem de cunho estratégico. No entanto,
embora esses estudiosos tenham introduzido esse conceito, não se pode afirmar
categoricamente que sejam os autores do referido termo. Há, por outro lado, indícios que
Ray Norda, fundador da Novell, tenha sido o primeiro a utilizar o termo nos anos 1980,
mas com um sentido um pouco diferente (WALLEY, 2007; BOUNCKEN et al., 2015).
Segundo Nalebuff e Brandenburger (1996), no ramo empresarial/comercial, as
empresas lidam com situações contraditórias, como a de cooperar e competir ao mesmo
tempo. Esses autores discutem como algumas empresas, competidoras ou não, podem se
beneficiar do trabalho em conjunto e ainda gerar benefícios ao consumidor final. Para
ilustrar o exposto, os estudiosos discutem como as empresas criadoras de hardware de
computadores disputam as fatias do mercado com seus concorrentes. No entanto, essas
mesmas empresas cooperam para o desenvolvimento de padrões na indústria e também
incentivam o desenvolvimento de softwares cada vez mais sofisticados, pois isso garante
à empresa o aumento do lucro das vendas de hardware.
Nalebuff e Brandenburger (1996), para esclarecer o conceito de coopetição, se
baseiam na teoria dos jogos e adotam o conceito de rede valor, representado na Figura 2,
a seguir. A rede seria então, composta por cinco elementos, a saber: empresa,
concorrentes, complementadores, fornecedores e clientes.
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Figura 2 - rede de valor

Fonte: Nalebuff e Brandeburguer (1996)

Assim, dependendo do contexto e da posição que os jogadores assumem na rede,
existem diversas combinações de possíveis comportamentos (estratégias) que podem
levar a resultados de combinação ganha-ganha, mesmo entre jogadores adversários
(NALEBUFF; BRANDENBURGER, 1996).
A literatura em coopetição se desenvolveu a partir desse modelo e tem se
expandido, com ênfase nas reflexões sobre a consciência da complexidades das relações
entre os agentes econômicos (WALLEY, 2007; WINCKLER; MOLINARI, 2011; PENG
et al., 2012; DORN et al., 2016). Apesar do crescente número de publicações relacionadas
com a coopetição, pode-se afirmar que o conhecimento ainda é fragmentado, que
necessita de contornos mais definidos para conceitualização e operacionalização, já que
se trata de uma área ainda em formação (BENGTSSON; KOCK, 2000; RUSKO, 2011;
BOUNCKEN et al., 2015; DORN et al., 2016).
Os estudos em coopetição, atualmente têm se voltado às temáticas sobre a sua
fundamentação ontológica, sobre os direcionadores e condicionantes da sua formação,
além de abordarem os resultados advindos da interação coopetitiva (BENGTSSON;
KOCK, 2014; BOUNCKEN et al., 2015; DORN et al., 2016). Já quanto aos campos de
estudo, a coopetição, além da área de estratégia, tem se voltado às áreas de Gestão de
Operações, de Engenharia e da Ciência da Computação (DAGNINO; PADULA, 2002;
RUSKO, 2011; BOUNCKEN et al., 2015).
Com relação aos níveis de análise, a coopetição também tem um espectro que
varia nas relações individuais pessoais, passando pelo nível funcional e de unidades de
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negócios, indo até o nível interorganizacional, englobando as díades, tríades, CS e redes
organizacionais (WILHELM, 2011; KOVACS; SPENS, 2013; PATHAK et al., 2014;
BOUNCKEN et al., 2015).
Nesse cenário, as estratégias de coopetição são cada vez mais comuns no mundo
globalizado e as organizações buscam cooperar no desenvolvimento de produtos e
mercado ou nas atividades da cadeia de valor e, ao mesmo tempo as organizações têm
ações independentes em outras áreas de domínio para melhorar o desempenho individual
(LUO, 2007).
A seguir, a Figura 3 representa a natureza complementar da estratégia de
coopetição e seus prováveis desdobramentos na criação de valor para os atores envolvidos
nas relações (OSARENKHOE, 2010).

Figura 3 - Dinâmica interorganizacional entre competição e cooperação

Fonte: Osarenkhoe (2010)

O paradigma da coopetição considera que dentro da relação de interdependência
onde ocorre os relacionamentos intra e interfirmas, há o processo de criação e
compartilhamento de valor. Assim, emerge uma estrutura e um objetivo parcialmente
convergentes, pois nessa estrutura as questões competitivas e cooperativas estão
simultaneamente presentes e estritamente conectadas (DAGNINO; PADULA, 2002).
Luo (2007) acrescenta que existe uma complexidade maior envolvida nas
dinâmicas de cooperação, pois os parâmetros mudam em resposta aos ambientes internos
e externos. Em primeiro lugar, porque sempre que o mercado mudar os níveis desejados
de cooperação e competição, também mudarão de acordo com a situação. Em segundo
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lugar, porque a coopetição é um relacionamento “frouxo” em que as organizações
mantêm certa interdependência sem perder a individualidade organizacional e esses
elementos abrem um amplo espaço para mudanças no nível da coopetição. Por fim, em
terceiro lugar, porque a relação de coopetição geralmente estabelecida entre um par de
jogadores, é afetada pelas condições externas ao relacionamento, já que existem muitos
outros jogadores fora da relação, principalmente seguidores e “later mover” que
adicionam novas ameaças e oportunidades que vão desequilibrar a relação de coopetição.
Rusko (2011) apresenta um modelo que destaca o aspecto de interconexão da
coopetição que, por sua vez, é resultado de um contínuo entre cooperação e competição.
Considerando a posição da coopetição dentro deste contínuo, pode-se levantar a hipótese
se a coopetição não seria um misto de aliança estratégica e conluio. Para melhor
compreender essa proposição, a Figura 4, a seguir, ilustra o posicionamento da coopetição
entre os “paradigmas”, incluindo a interação entre alianças estratégicas e a formação de
cartéis.

Figura 4 - O paradigma da coopetição

Fonte: Adaptado de Rusko (2011)

Segundo Rusko (2011), as alianças estratégicas são coopetitivas ao conter em sua
composição movimentos competitivos. O conluio ou cartel é coopetitivo se as firmas
envolvidas competirem em pelo menos, uma variável competitiva, como: qualidade,
marca ou flexibilidade. Para o autor, a diferença geral entre esses conceitos consiste no
fato de que na aliança estratégica o grau de cooperação é maior que na coopetição,
enquanto que nos cartéis ou coalisões o grau de competição é maior que na coopetição.
Isso ocorre devido à falta de delimitação e de coesão da coopetição. Kozyra (2012), por
exemplo, apresenta a ideia de que a aliança estratégica é uma forma de coopetição.
Por fim, o Rusko (2011) faz a ressalva que o conluio não se ajusta ao framework
de coopetição por ser uma estratégia que fere a legislação que governa a competição.
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Além disso, as operações ligadas a competição são influenciadas por diversas pressões e
institucionais (RUSKO, 2011).
Uma perspectiva mais dinâmica da coopetição é aquela apresentada por Bengtsson
et al. (2010). Segundo essa visão, as relações de coopetição entre empresas ocorrem em
diferentes combinações de diferentes contínuos de grau de cooperação e competição.
Logo, os autores argumentam que é necessário dividir a cooperação e a competição em
dois contínuos diferentes, conforme pode ser visualizado na Figura 5. Caso contrário, é
difícil capturar as diferentes tensões que resultam da cooperação e competição e a sua
dinâmica na coopetição (BENGTSSON et al., 2010).

Figura 5 - Dinâmica da coopetição

Alto

Equilíbrio forte
Domínio da Competição

Curva de Equilíbrio

Baixo

Domínio da Cooperação
Equilíbrio fraco
Baixo

Alto

Fonte: Bengtsson et al. (2010); Bengtsson et al. (2016)
Conforme a Figura Figura 5, nota-se um baixo nível de cooperação e competição,
em que as baixas interações resultam em um equilíbrio fraco com baixo resultado dos
propósitos de coopetição. Quanto mais à direita da reta diagonal, maior será o nível de
coopetição descrito pelo trabalho como equilíbrio forte que, por sua vez é caracterizado
por um alto nível de simetria entre competição e cooperação. A alta competitividade se
faz presente com movimentos e contra movimentos (contra-ataques) intensos e frequentes.
Ao mesmo passo que a cooperação também é intensa, as empresas interagem e fazem
trocas, em algumas situações podem não ter medo do oportunismo, esse pode ser o estado
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ideal de coopetição. Por outro lado, isso também pode provocar efeitos negativos, como
prender as empresas a um impasse competitivo, forçando-as a sobre-explorar ou
subexplorar a situação. Outra possibilidade é que a força da cooperação leve as empresas
a um estado de falta de tensão, de maneira a não produzirem interações e inovações de
caráter dinâmico (BENGTSSON et al., 2010).
Em uma situação de coopetição com domínio da competição, as ações de
cooperação podem ter uma visão demasiadamente curta para resultar em benefícios de
longo prazo e o risco de emergir uma situação de competição intensa e elevada. Já na
condição de domínio da cooperação com ambiente de trocas de informações e estruturas,
pode resultar na acomodação pela baixa falta de novidade. Logo, essas duas situações
associadas à falta de tensão eliminam a dinâmica necessária para a coopetição
(BENGTSSON et al., 2010).
Por fim, os autores mencionados anteriormente, sugerem que o estado ideal da
coopetição está sobre a curva de equilíbrio, em que as interações de cooperação e
competição geram tensões que resultam em um ambiente dinâmico que precisa ser
ajustado constantemente com diferentes graus de cooperação e competição. Nos extremos
da curva, o excesso de cooperação provoca reações de competição, ao passo que o excesso
de competição gera nas empresas a necessidade de buscarem alguma cooperação para
redução de conflito. Já no centro da curva, com níveis moderados de cooperação e
competição, as tensões vão emergir de ambos os lados, possibilitando assim, que as
empresas se beneficiem tanto de atuarem em grupo como do comportamento
oportunístico, isto é, individualista. Gerenciar esses comportamentos emergentes não é
estático e pode resultar sempre em novidades, apesar de sempre haver o risco de um
comportamento mais longo de competição e cooperação que possam resultar no domínio
de um ou outro (BENGTSSON et al., 2010).
De forma complementar, Lacoste (2012) apresenta a noção de correção das
interações. Sobre isso, o cliente pode, por exemplo, exigir que o fornecedor, com quem
ele estabelece relações cooperativas, utilize o preço de mercado para corrigir um
problema de oportunismo por parte do fornecedor. Desse modo, a noção de correção
implica na consciência de que nem sempre existe um equilíbrio coopetitivo, de
cooperação ou de competição, pois ele pode ser mais dominante com o oposto,
aparecendo de forma secundária para corrigir as distorções que surgem eventualmente
(LACOSTE, 2012).
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Essa dinâmica da coopetição – que demanda a tensão dos relacionamentos e a
necessidade de gestão – recebeu a atenção de diversos trabalhos na literatura (RITALA,
2012; KOVACS; SPENS, 2013; KLIMAS, 2014; PARK et al., 2014; RAZA-ULLAH et
al., 2014; TIDSTRÖM, 2014).
Inclusive com a continuidade da abordagem do paradigma da coopetição,
Bengtsson et. al (2016) afirma que a coopetição é um paradoxo, e não é apenas um tradeoff que justapõe as dualidades da cooperação e competição. A coopetição é paradoxal,
porque a cooperação determina os resultados dos benefícios mútuos e interesses coletivos.
A competitividade, por sua vez, enfatiza o comportamento oportunístico e interesses
privados (BENGTSSON; KOCK; et al., 2016).
De acordo com Gnyawali et al., (2014), no nível das redes, as tensões do paradoxo
da coopetição se desenvolvem conforme as empresas mudam de papéis e mudam de
posição em relação umas às outras. Exemplo disso, são os diferentes tipos de organizações,
como clientes ou fornecedores que afetam a tensão do paradoxo de diferentes maneiras.
Para melhor entender essa questão, supõe-se, por exemplo, que um cliente esteja mais
disposto a cooperar para reduzir custos logísticos, enquanto outro prefere que as relações
sejam mais agressivas, focando nas capacidades individuais, de volume ou expertise
logística para maximizar os seus resultados. O referido autor estabelece que a tensão pode
se desenvolver em 3 níveis diferentes das redes: individual, entre unidades e
interorganizações. Assim, gerenciar a coopetição pode resultar tanto em um desempenho
superior quanto no aumento dos riscos. Por isso, um bom gerenciamento das tensões, da
coopetição e do paradoxo, demanda maior análise empírica e teórica (LE-ROY;
CZAKON, 2016).
Para entender o conceito de coopetição é necessária a compreensão das
características estruturais da cadeia de suprimentos no que se refere à compreensão dos
comportamentos individuais das organizações e das posições que estas ocupam na cadeia
(BENGTSSON; KOCK, 2000; PATHAK et al., 2014). Neste sentido, pode-se entender
que a coopetição pode ser desenvolvida tanto verticalmente quanto horizontalmente
(BENGTSSON; KOCK, 2000; OSARENKHOE, 2010; WILHELM, 2011; KOVACS;
SPENS, 2013).
Kotzab e Teller (2003) ressaltam que a coopetição é um conceito revolucionário
por combinar os conceitos de competição e de cooperação e ir muito além do conceito de
parcerias de adição de valor. Ainda segundo esses os autores, a coopetição se sobressai
por incluir as relações colaborativas horizontais, bem como as relações competitivas
59

horizontais e verticais ao mesmo tempo. Isso possibilita que os outros agentes da cadeia
sejam percebidos, tanto os parceiros quanto os competidores, mudando o papel dos
agentes conforme a função e a situação (KOTZAB; TELLER, 2003). Além das direções
da interação horizontais e verticais, é relevante observar também, os processos de
interação, os motivos e os resultados das interações coopetitivas (BENGTSSON; KOCK,
2014).
Os estudos que analisam a coopetição em nível inter-organizacional e as cadeias
de suprimentos são diversos nos aspectos coopetitivos abordados, nos objetivos e nas
metodologias aplicadas (WALLEY, 2007; PENG et al., 2012; VITORINO FILHO et al.,
2013; BENGTSSON; KOCK, 2014; BOUNCKEN et al., 2015; DORN et al., 2016). A
seção a seguir, apresenta uma breve descrição dos trabalhos mais recentes e recorrentes
nas citações da literatura acerca da coopetição, entre 2010 e 2016, além de incluir os mais
antigos que podem contribuir com esta pesquisa.
2.5.1. Coopetição nas relações interorganizacionais
A partir de estudos de caso e uma abordagem qualitativa, Osarenkhoe (2010)
propõe um modelo para explicar como a dinâmica de relacionamento das redes resulta na
coopetição, ressaltando como fatores de sucesso, a liderança gerencial e o
desenvolvimento da confiança. A coopetição alavanca os recursos internos e aumenta a
participação de mercado das organizações envolvidas (OSARENKHOE, 2010).
Lacoste (2012), ao estudar as relações coopetitivas verticais, a partir da perpectiva
de 4 casos de compradores chave, aponta que a coopetição vertical ocorre em 2 situações.
A primeira ocorre quando a disputa por preço (competição) é predominantemente, mas
ainda existem alguns aspectos de cooperação que podem ser encontrados. Já a segunda
acontece quando a cooperação é predominante, porém os apelos da competitividade
ressurgem dentro das relações. A autora faz a ressalva de que essa nova forma de
relacionamento demanda habilidade e experiência dos compradores no que se refere ao
entendimento de como a coopetição acontece (LACOSTE, 2012).
Tidström (2014) apresenta uma abordagem qualitativa que identifica novos tipos
de tensão que emerge das relações de coopetição. Ademais, autora pondera que o objetivo
de cooperação entre os agentes altera a maneira como os gestores lidam com cada tipo de
tensão. Klimas (2014), por meio de uma abordagem qualitativa, descreve a natureza
multifacetada da coopetição na CS de aviação, ressaltando as tipologias de coopetição em
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relação ao nível de cooperação e de competição que os agentes adotam, sendo eles
horizontal e vertical.
Para analisar o resultado das interações coopetitivas em redes de suprimentos,
Pathk, Wu e Johnston (2014) propõem o uso de buracos estruturais, conforme proposto
por (CHOI; WU, 2009). A partir do conceito de tertius gaudens “o terceiro que lucra”,
uma empresa se beneficia ao explorar a falta de relacionamento entre os dois agentes,
colocando um contra o outro para maximizar seus resultados. Outro comportamento
possível é o tertius iungens “o terceiro que se une”. Nesse caso, a empresa que se junta à
rede, coordena os agentes que estavam separados para gerar uma sinergia, de modo que
os três agentes vão se beneficiar das saídas resultantes das interações entre os agentes.
Golnam, Ritala e Wegmann (2014) valem-se de duas perspectivas da rede de valor
(interna e externa) no nível das CS para analisar a agregação e co-criação de valor nas
cadeias de suprimentos. O modelo teórico é usado para analisar redes globais de
tecnologia para descrever os framework proposto (GOLNAM; RITALA; WEGMANN,
2014). Dahl, Kock e Lundgren-Henriksson (2016) usam uma forma “estratégico-prática
da coopetição”, nas palavras do autor, de interação com as redes de valores com diferentes
gradações de atividades cooperativas e competitivas. A partir disso, o autor propõe um
framework que explicita detalhes de como a coopetição é uma estratégia deliberada e
emergente (DAHL; KOCK; LUNDGREN-HENRIKSSON , 2016).
Li, Liu e Liu (2011) analisam como a orientação empreendedora dos
distribuidores modera a aquisição de conhecimento pelas empresas de manufatura em
relacionamentos de cooperação e competição. Por meio de uma regressão hierárquica, os
resultados demonstram que a orientação empreendedora conduz as empresas a adquirirem
mais conhecimento que possam resultar em maiores níveis de coopetição, no intuito de
amplificar novamente o nível de aquisição de conhecimento.
Neste mesmo sentido, a pesquisa de Le-Roy e Sanou (2014) analisa como a
coopetição influencia o desempenho da inovação (LE-ROY; SANOU, 2014). Para Ho e
Ganesan (2013), os resultados de duas pesquisas empíricas mostram que quando os níveis
de participação e o valor do consumidor são altos, a compatibilidade da base de
conhecimentos dos fornecedores parceiros propicia maiores níveis de compartilhamento
de conhecimento. Em contrapartida, quando o cliente possui altos níveis de participação,
mas o valor é baixo, existe um melhor compartilhamento de conhecimento (HO;
GANESAN, 2013).
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Na obra de Kim et al. (2013), por sua vez, observa-se a utilização de equações
estruturais para analisar o impacto de diferentes estratégias de cooperação e coopetição
para obter vantagem nos canais de relacionamento vertical. Os resultados mostram que a
estratégia de cooperação tem impacto sobre o benefício compartilhado com o fornecedor,
ao passo que a estratégia de competição aumenta a flexibilidade do fornecimento. Por fim,
o autor testou a interação sinérgica de cooperação e competição com as vantagens do
canal e como resultado, apenas o impacto sobre o benefício compartilhado foi confirmado
(KIM et al., 2013).
A pesquisa de Klein et al. (2007), por sua vez analisa o desempenho do
relacionamento em relações cooperativas e coopetitivas com o uso de tecnologias da
informação. A partir do uso de equações estruturais, nesse estudo encontraram-se
evidências que os relacionamentos de intercâmbio de informação só atingem o
desempenho máximo com o balanceamento e o entendimento das instâncias de
cooperação e de competição, bem como a criação das condições para uma participação
simétrica de todos os agentes envolvidos (KLEIN et al., 2007).
Já nos estudos de Peng et al. (2012), a partir de um estudo de caso em uma rede
de supermercados, encontraram-se evidências de que cooperar com competidores
possibilita melhores desempenhos no negócio. Os autores propõem um framework
conceitual que relaciona as dinâmicas da coopetição, dividida em comunalidade de
Mercado e similaridade dos recursos. Segundo os autores mencionados, essa dinâmica
influencia diretamente o desempenho da coopetição (PENG et al., 2012).
Nessa perspectiva, Sepehri e Fayazbakhsh (2011) utilizam modelos matemáticos
e simulação para avaliar os resultados de 4 modelos de coopetição. As simulações
realizadas mostraram que individualmente os membros da cadeia podem se beneficiar da
coopetição, mas os membros que não adotaram o comportamento oportunístico serão
penalizados por isso. De maneira geral, a cadeia tem maiores benefícios quando existe
uma sinergia com autos níveis de cooperação. Em casos de cooperação e competição
parcial os modelos de competição são os que apresentam melhores resultados (SEPEHRI;
FAYAZBAKHSH, 2011). Também foram usados modelos matemáticos de simulação
para estimar o impacto da coopetição nos custos de uma cadeia de fabricantes de celular,
o modelo se mostrou bem próximo da realidade adotada pelas empresas, a única forma
de melhorar a coopetição seria diminuir as quantidades produzidas, mas esse não parece
ser o desejo dos fabricantes que competem por fatias de mercado atreladas ao número de
unidades vendidas (KWOK; LEE, 2015).
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Lundgren-Henriksson e Kock (2016) fazem uma contribuição interessante ao
analisar o processo cognitivo dos gerentes que lidam com a coopetição. Segundo os
autores, os gerentes que não atualizam a sua expectativa a partir do passado têm mais
dificuldade para dar sentido as suas compreensões de estratégias coopetitivas. O processo
como um todo é auxiliado por uma visão otimista do futuro e de elevas expectativas
(LUNDGREN-HENRIKSSON; KOCK, 2016).
No âmbito das pesquisas brasileiras, Leite, Lopes e Silva (2009) identificaram de
forma qualitativa os benefícios percebidos de ações de coopetição em um arranjo
produtivo local. Além desses benefícios, os autores identificaram também os tipos de
ações de cooperação e competição. Outro estudo conduzido por Camargo Júnior et al.
(2014) apresenta a proposição teórica a partir da literatura do uso da coopetição para
inserir um terceiro competidor que mudaria a cadeia para um modelo mais resiliente.
Outro estudo com abordagem qualitativa que analisa o resultado dos
relacionamentos coopetitivos relacionados ao associativismo rural, identificou que os
resultados são positivos para os agentes envolvidos (KUNZLER; BULGACOV, 2011).
Da mesma forma, o estudo de Storer et al., (2014) identificou que as relações coopetitivas
entre os agentes da cadeia de suprimentos da carne australiana são um dos fatores
gerenciais que influenciam a inovação na cadeia.
Outras contribuições internacionais, no âmbito dos estudos de coopetição para o
agronegócio, situa-se o trabalho de Campbell (2014) que analisa em que situações a
orientação empreendedora (mais voltada para a competição) e a orientação para a cadeia
de suprimentos (mais direcionada para a cooperação) influenciam a performance das
empresas no mercado de agricultores. Dessas duas orientações que estão inseridas no
paradigma da coopetição, a da cadeia de suprimentos foi a que apresentou impacto
significante na performance das atividades dos fazendeiros, tanto para o consumidor final
como para com os outros fazendeiros. Perez-Mesa e Galdeano-Gomez (2015)
encontraram evidências de que o tipo de cliente e o grau de concentração do mercado, em
um ambiente de coopetição, têm um impacto direto no desempenho e nas vendas de varejo
de vegetais em supermercados.
2.5.2. Capacidade de Coopetição
A busca simultânea de cooperação e competição gera um paradoxo para as
organizações, tal paradoxo, impõe as organizações e seus gestores o desafio de
desenvolver uma habilidade muito específica. Os autores denominam essa habilidade
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como capacidade de coopetição e sinalizam que a falta dessa habilidade leva as
organizações a desenvolverem problemas de relacionamento ou ainda ao rompimento das
parcerias já estabelecidas (GNYAWALI et al., 2014; BENGTSSON; RAZA-ULLAH;
VANYUSHYN, 2016).
Com relação ao nível das tensões, bem como das suas características, (Bengtsson;
Raza-Ullah; Vanyushyn, 2016) esclarecem que elas não podem ser gerenciadas, tendo em
vista a sua origem de natureza externa e diversa, normalmente, oriundas de forças de nível
macro como: as demandas da industria, as dinamicas de redes e cadeias, além da
influencia de terceiros nos relacionamentos.
Logo, as empresas precisam gerenciar os resultados dessas tensões e os problemas
que emergem dos relacionamentos coopetitivos. A capacidade de coopetição é definida
como a habilidade para pensar paradoxalmente e desenvolver processos que ajudam as
empresas a atingirem e manterem um moderado nível de tensão capaz de sustentar o
paradoxo de competir e cooperar ao mesmo tempo (BENGTSSON; RAZA-ULLAH;
VANYUSHYN, 2016). Ainda de acordo com os autores, quando os gestores e as
organizações conseguem desenvolver essa capacidade, eles estão aumentando a sua
flexibilidade para agir frente à diferentes situações ao mesmo tempo que adquirem a
habilidade de encontrar um equilíbrio em situações de interesses contraditórios. A
capacidade coopetitiva permite as organizações desenvolver uma gama maior de
estratégias que podem ser, inclusive, aplicadas simultaneamente. Interromper, redefinir
ou redirecionar estratégias e se adaptar às novas demandas se torna mais fácil.
Como o conceito de capacidade de coopetição está em desenvolvimento, uma
proposta inicial é apresentada pelos pesquisadores Gnyawali et al (2014) e Bengtsson;
Raza-Ullah; Vanyushyn (2016). O trabalho de Gnyawali et al. (2014) propõe um modelo
interorganizacional, em que as tensões geradas pelo paradoxo da coopetição, quando
devidamente “sentidas” por meio de um efeito moderador, são gerenciadas para gerar
resultados positivos na performance de inovação das empresas.
Complementar ao trabalho de Gnyawali et. al. (2014), temos a pesquisa de
Fernandez; Le-Roy e Gnyawali (2014) em que a gestão das tensões da coopetição são
gerenciados pelo princípio da separação. As tensões são dividas conforme a sua origem,
a competição e a cooperação, e então, gerenciadas como resultado, temos a gestão da
tensão da coopetição.
Já Bengtsson; Raza-ullah e Vanyushyn (2016) propõem um modelo para
investigar os efeitos do paradoxo da coopetição na experiência e na percepção do gestor,
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além do papel da capacidade de coopetição em gerenciar tais tensões. O Quadro 6, na
sequência, apresenta uma síntese dos elementos envolvidos na análise da gestão
coopetição que serão considerados neste estudo.
Quadro 6 – Elementos de gestão da coopetição
Categoria
Descrição
A capacidade de gestão do paradoxo se referte a se
refere a capacidade da firma de perceber e analisar
os problemas e desafios chaves na gestão dos
Capacidade de
relacionamentos da firma para elaborar a resposta
gerenciar
gerencial apropriada. Inclusive dosando a
paradoxo da
intensidade dos níveis de cooperação e
coopetição
competição. Além disso, também inclui a
capacidade de gerenciar os relacionamentos e
explorar as oportunidades que emergem da
inovação, tecnologias e conhecimentos.
Se referem aos “problemas” e desafios que surgem
das relações paradoxais que ocorrem entre os
Tensões da
agentes envolvidos no contexto das interações.
Coopetição
Eles podem ser de origem interna e externa a
organização.
Fonte: adaptado de Bengtsson (2016)

Autor

GNYAWALI et al., 2014;
BENGTSSON; RAZAULLAH; VANYUSHYN,
2016

GNYAWALI et al., 2014;
TIDSTRÖM, 2014;
BENGTSSON; RAZAULLAH; VANYUSHYN,
2016

Além desses elementos que constam no quadro, os autores acrescentam também,
alguns fatores para detectar situações paradoxais ou ainda a intensidade desses fatores nas
relações (GNYAWALI et al., 2014; BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN,
2016). No entanto, isso seria necessário apenas para medir a intensidade, uma vez que o
paradoxo emerge sempre que os agentes de uma cadeia encontram-se em relações de
cooperação e competição (WILHELM, 2011). Por exemplo, uma determinada situação
demanda um trabalho conjunto de organizações da mesma cadeia e este resulta em uma
maior agregação de valor no produto ou no serviço. Sendo assim, o paradoxo se faz
presente porque essas organizações são tentadas a adotar um comportamento
oportunístico durante a situação de cooperação para se apropriarem da maior parte do
lucro gerado (PARK et al., 2014).
Vale ressaltar que avaliar os níveis do paradoxo da coopetição não é o objetivo
deste trabalho. Procura-se apenas detectar se as tensões estão presentes para influenciar a
capacidade de coopetição.
Ao discutir sobre a capacidade de coopeticção, Bengtsson; Raza-Ullah e
Vanyushyn (2016) destacam que esse elemento é único e distinto de outras capacidades
gerais das relações interoganizacionais, como, por exemplo, a capacidade de absortiva e
de networking.

65

Capacidade de networking é a habilidade de iniciar, manter e utilizar os
relacionamentos externos. Capacidade absortiva é o reconhecimento, assimilação e
aplicação de conhecimento externo valioso para propósitos comerciais. Sendo assim, os
autores sugerem distinguir entre essas capacidades e a capacidade de coopetição,
inserindo fatores de controle para evitar que a coopetição seja considerada um subgrupo
das outras capacidades (BENGTSSON; RAZA ULLAH; VANYUSHYN, 2016).
No entanto, a exemplo dos níveis de paradoxo, esse trabalho não tem intenção de
controlar a distinção das capacidades, apenas considerá-la como parte do processo de
gestão da coopetição no processo de relacionamento interorganizacional. Em outras
palavras, identificar se a capacidade de networking e de abasorção, estão presentes.
Situação onde a capacidade de coopetição, por seu turno, teria de “ajustar” as tensões e
ações de cooperação e competição que emergem das capacidades absortivas e de
networking (PENG et al., 2012).
Ao discutir sobre a capacidade de coopetição, Bengtsson; Raza-Ullah e
Vanyushyn (2016) destacam que esse elemento é único e distinto de outras capacidades
gerais das relações interoganizacionais, como, por exemplo, a capacidade de alianças e
networking. Aliança é a capacidade de iniciar, manter e utilizar os relacionamentos
externos, enquanto a capacidade absortiva é o reconhecimento, assimilação e aplicação
de conhecimento externo valioso para propósitos comerciais. Sendo assim, para evitar
que a coopetição seja considerada um subgrupo dessas capacidades, é importante realizar
uma distinção entre elas, considerando, pois, o efeito dessas capacidades na análise
(BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016)
A operacionalização das variáveis da capacidade de gestão da coopetição e
detecção das tensões inerentes à relação é apresentada mais detalhadamente na seção 7
deste trabalho.
É importante salientar que diferentes níveis da cooperação e competição refletem
em diferentes níveis de desempenho (GNYAWALI et al., 2014; PARK et al., 2014).
Segundo esses autores, perseguir ou manter a competição e cooperação em um nível que
varia de moderado a alto, gera um desempenho maior, caso seja submetido à níveis
extremos de competição ou cooperação. A capacidade de coopetição lida com esse
desafio de estruturar as estratégias de cooperação e competição para que se mantenha
dentro do nível apropriado (BENGTSSON; RAZA ULLAH; VANYUSHYN, 2016).
Existem evidências de um impacto positivo das coopetições no desempenho das
empresas (LE-ROY; SANOU, 2014). Klimas (2014), por exemplo, ressalta que há um
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grande interesse na coopetição, uma vez que suas características e possibilidades de
adaptação permitem que ela seja usada como um fator significativo para alavancar a
eficácia e o desempenho dos arranjos organizacionais modernos como a CS.
Peng et al. (2012) reconhece que a coopetição não é o único fator que leva as
empresas a um desempenho superior. Existem outras contingências e atividades
estratégicas que influenciam o desempenho das organizações ao longo do tempo.
Justamente por isso é que as empresas se engajam em alianças para adquirir e alinhar
recursos externos com recursos internos que sejam capazes de levar a um desempenho
competitivo superior. A coopetição influencia a combinação de recursos e a aceleração
da sinergia para as empresas alcançarem um desempenho superior (PENG et al., 2012).
Conforme sugerido por Le-Roy e Czakon (2016), a coopetição pode ser um elo
perdido entre a estratégia de cooperação/colaboração interorganizacional com o
desempenho. As empresas cooperam para criar valores em comum ao mesmo tempo que
competem para capturar esse valor. Assim, concomitantemente, as empresas combinam
recursos e competências estratégicas para atingir seus objetivos e precisam proteger as
suas core competências do comportamento oportunístico. Portanto, a coopetição é o
mecanismo de gestão que lida com essas questões (LE-ROY; CZAKON, 2016).
Os benefícios da coopetição incluem o pool de expertise e recursos para criar
sinergia, aumentar as economias de escala, reduzir custos e riscos, com o fim de
desenvolver produtos e entregar melhores serviços pela aprendizagem e trabalho conjunto
(PENG et al., 2012).
Existem vários direcionadores e resultados positivos que se originam da estratégia
coopetitiva, entre eles, pode-se destacar: aumento dos padrões de qualidade; aumento da
eficiência na produção; aumento da inovação; aumento do poder de barganha; ganho de
economias de escala e definição dos padrões industriais, entre outros (BENGTSSON;
RAZA-ULLAH; et al., 2016; LE-ROY; CZAKON, 2016).
Na sequência é abordada a questão do desempenho, tanto em nível organizacional
como em nível de cadeias de suprimentos.
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2.6. Desempenho
O desempenho das organizações, em geral, o dito bom desempenho, tem sido o
objeto de estudos de diversos pesquisadores da área da Administração, da Economia, da
Engenharia, entre outras disciplinas afins. Existem diversas teorias que abordam
diferentes escopos organizacionais que têm como enfoque a busca de melhores resultados.
É notável a existência de uma infinidade de opções disponíveis aos gestores que buscam
decidir qual seria a abordagem mais adequada para a sua organização.
O estudo das organizações e dos processos organizacionais, geralmente, são
conduzidos para entender como e porque as organizações são mais eficientes ou não
(HALL, 2008). No entanto, a própria medição do desempenho organizacional é um desfio
para os estudiosos e para os gestores das organizações, pois o resultado, bem como o que
mede a eficiência organizacional são relativos ao ponto de vista adotado. Exemplo disso,
é um acionista considerar que o melhor resultado é o crescimento da companhia e o
espaço que ela ocupa no mercado. Já o presidente da empresa pode entender que o
resultado da empresa é a lucratividade. O consumidor, por seu turno pode acreditar que
uma empresa tem resultados pelos produtos ofertados e preços praticados (ROBERTS,
2005; HALL, 2008).
Por esses motivos é importante que as empresas e as organizações foquem
naquelas atividades que são centrais, isto é, nas competências centrais que criam o maior
valor para a organização de forma sustentável (ROBERTS, 2005).

Afinal, uma

organização só tem desempenho maior que os concorrentes se conseguir estabelecer uma
diferença em relação a eles que possa ser preservada (PORTER, 1996; MINTZBERG et
al., 2006).
De acordo com Mintzberg et al. (2006), a eficácia, que inclui a eficiência
operacional, significa desempenhar processos similares melhor que os concorrentes. Para
tanto, a organização deve estar focada em entregar um maior valor ao cliente ou em criar
um valor comparável a um custo menor, ou ainda, nas duas situações coincidentemente.
Essa vantagem em custos, por exemplo, só é sustentável se a empresa conseguir realizar
os processos diferentes da concorrência ou desempenhar os processos similares de forma
diferente (PORTER, 1996; MINTZBERG et al., 2006).
Os referidos autores salientam que uma simples concorrência por custos é
destrutiva, pois eleva a fronteira de produtividade para todos. No entanto, sem gerar
melhoria para ninguém, aos poucos, os menos eficientes saem do mercado e a
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concorrência fica limitada. Apenas os fornecedores e clientes que não competem pelo
lucro, pois eles capturam os resultados dessa concorrência destrutiva (PORTER, 1996;
MINTZBERG et al., 2006).
Por isso, é importante levar em conta que as estratégias, as estruturas, os processos,
a tomada de decisão e liderança considerados neste estudo, são representados pela
definição de prioridades competitivas, alinhamento da cadeia de suprimentos e gestão da
coopetição. A forma como eles se relacionam entre si e com o ambiente tem como
objetivo o desempenho organizacional superior, o que infelizmente envolve muita
complexidade (HALL, 2008).
A complexidade do desempenho organizacional inclui, mas não se limita, as
condições ambientais (sociais, políticas, econômicas e ambientais), metas internas
contraditórias (as organizações têm internamente interesses contraditórios que impõe
trade-offs entre objetivos e resultados), partes interessadas (as pessoas ligadas a uma
organização podem ter expectativas diferentes em relação aos resultados) e o tempo
(cronologicamente as condições mudam e o que era um resultado ruim, se torna aceitável
ou bom, a experiência, adquirida com o passar do tempo, também muda a percepção do
resultado). Alguns desses elementos podem ser mais ou menos controláveis e tudo isso
indica que qualquer avaliação de desempenho tem limitações. A recomendação pauta-se
na adoção das medidas de desempenho e de análise desses dados, levando em
consideração as limitações descritas (HALL, 2008).
A escolha dos itens de mensuração do desempenho é um fator crítico para
desenhar e avaliar qualquer sistema (BEAMON, 1999). O conjunto de medidas de
desempenho é usado para medir a eficiência e a eficácia de um sistema existente ou para
comparar sistemas alternativos que estão competindo. As medidas também podem ser
usadas para desenhar ou propor sistemas, determinando os valores de decisão que
poderiam levar ao nível desejado de desempenho (CHAN et al., 2003). Geralmente,
quanto maior e mais complexo for o sistema, mais difícil se torna para avaliá-lo
adequadamente (BEAMON, 1999).
As métricas a serem usadas para mensuração do desempenho devem ser aquelas
que captam verdadeiramente a essência do desempenho organizacional e que trazem,
preferencialmente, métricas financeiras e não financeiras que possam ser relacionadas
com os níveis estratégicos, táticos e operacionais das organizações da cadeia de
suprimentos (GUNASEKARAN et al., 2004). Outra distinção que pode ser adotada nas
métricas de desempenho é separar em métricas operacionais (relacionadas aos processos
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de produção) e métricas relacionadas aos negócios (relacionadas à evolução do
marketshare, da vendas, do lucros, entre outros) (FLYNN et al., 2010).
Em suma, as medidas de desempenho devem servir como descrição ou informação
de como as atividades desempenhadas pelas organizações conseguem atender às
expectativas dos consumidores ou aos objetivos estratégicos (metas) organizacionais
(CHAN, 2003). Para a performance organizacional foram encontrados uma diversidade
de medidas na literatura. Para facilitar a compilação, essas medidas foram separadas em
4 grandes grupos de indicadores que estão descritos no Quadro 7. Pode haver alguma
sobreposição de indicadores entre categorias diferentes, por exemplo. Alguns autores se
referem à satisfação geral do cliente pela confiabilidade de entregar, que também é um
critério de desempenho operacional.

Quadro 7 - Indicadores de desempenho organizacional
Critério
Descrição
São aqueles ligados aos processos produtivos
ou de serviços. Geralmente estão relacionados
Desempenho
ao custo, à produtividade, à flexibilidade, à
Operacional
velocidade, à confiabilidade, à tecnologia e
inovação.
Grupo de indicadores ligados a satisfação do
consumidor. Isso inclui: o valor total do
produto para o cliente, entender as
Satisfação necessidades do consumidor, atender os
do Cliente parâmetros de qualidade definidos pelo cliente,
taxa de aceitação de novos produtos, aquisição
e retenção de cliente, nível geral de satisfação
do cliente.
São aqueles ligados à comparação geral do
desempenho de uma organização em relação
aos principais concorrentes. Inclui: fatia de
Desempenho mercado (Market-share); volume de vendas
Competitivo totais; volume de vendas em espécie; aumento
da rentabilidade em relação aos concorrentes;
melhoria da posição em relação aos
concorrentes.
São aqueles ligados principalmente aos
resultados financeiros com base em dados
contábeis das atividades das organizações.
Desempenho Inclui: variação do lucro; retorno sobre vendas;
econômico retorno sobre ativos; retorno sobre o
financeiro patrimônio líquido; liquidez financeiras;
aumento da receita

Autores
(ROSENZWEIG; ROTH; DEAN JR,
2003; PATEL; AZADEGAN; ELLRAM,
2013; WONG et al., 2014)

(ROSENZWEIG; ROTH; DEAN JR,
2003; DESHPANDE, 2012; WONG et al.,
2014; SHIN et al., 2015)

(NARASIMHAN; KIM, 2002;
ROSENZWEIG; ROTH; DEAN JR, 2003;
GRAWE; CHEN; DAUGHERTY, 2009;
DESHPANDE, 2012; GREEN;
WHITTEN, INMAN, 2012; QRUNFLEH;
TARAFDAR, 2014)
(NARASIMHAN; KIM, 2002;
ROSENZWEIG; ROTH; DEAN JR, 2003;
KROES; GHOSH, 2010; DESHPANDE,
2012; GREEN; WHITTEN; INMAN,
2012; WAGNER, GROSSE-RUYKEN;
ERHUN, 2012; PATEL; AZADEGAN;
ELLRAM, 2013; QRUNFLEH;
TARAFDAR, 2014; SHIN et al., 2015)

Fonte: Elaborado pelo autor

A exemplo das medidas para desempenho organizacional, existem também
centenas de medidas para avaliar o desempenho das cadeias de suprimentos que são
utilizadas e validadas nos mais diversos segmentos de indústria e organizações
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(BEAMON, 1999; GUNASEKARAN; PATEL; TIRTIROGLU, 2001; CHAN et al.,
2003; BHAGWAT; SHARMA, 2007; ELROD, MURRAY; BANDE et al., 2013).
Sabe-se que há uma razoável quantidade de trabalhos voltados ao levantamento
sistemático da literatura (BEAMON, 1999; GUNASEKARAN; PATEL; TIRTIROGLU,
2001; CHAN et al., 2003; BHAGWAT; SHARMA, 2007; ELROD, MURRAY; BANDE
et al., 2013). Ciente disso, nesta pesquisa, optou-se por adotar o levantamento realizado
por Gunasekaran, Patel e Tirtiroglu (2001), como base para identificar as medidas
sugeridas por outros autores. Na sequência, o Quadro 8 ilustra essas medidas.
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Quadro 8 - Medidas de desempenho de CS
Nível
Medida de desempenho
Tempo total do ciclo da cadeia de suprimentos
Tempo total de fluxo de caixa
Tempo de consulta do cliente
Nível do valor percebido do produto pelo cliente
Lucro líquido vs. taxa de produtividade
Taxa de retorno sobre o investimento
Portifólio de produtos e serviços
Variação em relação ao orçamento
Estratégico Tempo de espera do pedido
Flexibilidade de sistemas de serviço para atender
necessidades particulares do consumidor
Nível de parceria comprador – fornecedor
Tempo de entrega do fornecedor em relação a norma
industrial
Nível de entrega de produtos sem defeitos
Tempo de entrega
Desempenho da entrega
Acurácia das técnicas de previsão
Tempo do ciclo de desenvolvimento do produto
Métodos de entrada de pedidos
Eficácia dos métodos de entrega
Tempo de clico de ordem de compra
Tempo de clico de processos planejados
Efetividade do plano de produção mestre
Assistência do fornecedor na resolução de problemas
Tático
técnicos
Habilidade do fornecedor em responder a problemas de
qualidade
Iniciativa do fornecedor em economizar custos
Procedimentos de reserva do fornecedor
Confiabilidade da entrega
Capacidade de resposta a entregas urgente
Eficácia dos cronogramas de planejamento de distribuição
Custo por hora de operação
Custo de carregamento da informação
Capacidade de utilização
Inventário total como:
- Nível de estoque recebido
- Trabalho em progresso
- Nível de sucata
Operacional - Produtos finalizados em trânsito
Taxa de rejeição do fornecedor
Qualidade da documentação de entrega
Eficiência do tempo de clico de ordem de compra
Frequência de entrega
Direcionamento da confiabilidade para o desempenho
Qualidade dos bens entregues
Realização de entregas sem defeito
Fonte: Gunasekaran, Patel e Tirtiroglu (2001)

Financeira Não financeira
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sobre os indicadores de desempenho da cadeia de suprimentos é importante
ressaltar que não é recomendável o uso de todos os indicadores possíveis, uma vez que
coletar os dados pode ser oneroso (ELROD; MURRAY; BANDE, 2013). Além disso, o
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autor ressalta que na maior parte das vezes, o problema não está nas medidas utilizadas,
mas sim na acurácia dos dados, pois isso é que permite avaliar com precisão.
É importante ressaltar que alguns desses indicadores podem ter uma relação
cruzada, para isso, podemos mencionar três exemplos: i) o crescimento de fatia de
mercado (Market share) pode refletir no desempenho financeiro em virtude do aumento
das vendas; ii) o aumento da fatia de mercado também pode aumentar a lucratividade e o
retorno sobre os investimentos; iii) o aumento da fatia de mercado também pode resultar
no aumento das economias de escala. Devido a essa natureza, alguns pesquisadores
costumam estabelecer uma relação de causa com efeito positivo entre esses indicadores
(GREEN, WHITTEN; INMAN et al., 2012).
Os indicadores de desempenho podem se dividir em qualitativos e quantitativos.
Os indicadores qualitativos são aqueles para os quais não há uma medida numeral direta.
No entanto, existem aspectos que possam ser quantificados, como: o grau de satisfação
do consumidor com um produto ou o grau de flexibilidade para reagir a alterações na
demanda (CHAN et al., 2003).
Os indicadores quantitativos, por sua vez, são aqueles que podem ser descritos
diretamente de forma numérica. Geralmente, os indicadores quantitativos são baseados
no custo, no lucro, na fatia de mercado (market share), na produtividade, entre outras
possibilidades (CHAN et al., 2003). Por fim, o autor ainda ressalta que como indicadores
quantitativos tratam-se de algo que pode ser descrito e tratado facilmente, seria
interessante transformar indicadores qualitativos em números, tantos quanto for possível
(CHAN et al., 2003).
De acordo com Gunasekaran, Patel e Tirtiroglu (2001), é necessário haver um
correto balanceamento entre indicadores quantitativos e qualitativos, o que inclui os
indicadores financeiros, que desempenham, por sua vez, um papel importante nas
decisões estratégicas e na elaboração de relatórios externos. Já o controle do dia das
operações das organizações é melhor acompanhado com medidas não financeiras
(GUNASEKARAN; PATEL; TIRTIROGLU, 2001). Ainda de acordo com os autores,
os indicadores podem estar relacionados com os níveis estratégico, tático e operacional.
A seleção das métricas para acompanhar varia de indústria, de estrutura
organizacional e de circunstâncias. As pessoas envolvidas na seleção de medidas para
uma cadeia de suprimentos em particular precisam usar o seu julgamento para escolha
das medidas (ELROD; MURRAY; BANDE, 2013).
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A forma de mensurar a performance da cadeia tem se direcionado principalmente
sobre duas dimensões: desempenho operacional e desempenho focado no consumidor
(PATEL et al., 2013). Como este estudo está analisando o lado do suprimento que, por
sua vez está distante do varejo e do consumidor final, o enfoque será voltado
principalmente ao desempenho operacional da cadeia (VACHON et al., 2009).
Apesar das limitações, a medição de desempenho é essencial para o planejamento
e controle, assim como para a tomada de decisão estratégica (CHAN et al., 2003). As
organizações adotam um comportamento estratégico de CS ou de coopetição como um
meio de criar e sustentar uma vantagem competitiva por meio de um desempenho superior
(FAWCETT et al., 2008; MELLAT-PARAST; E. SPILLAN, 2014; LE-ROY; CZAKON,
2016).
Os modelos de avaliação de desempenho podem ter um impacto significante no
alinhamento das estratégias no nível organizacional e em conjunto com as estratégias
funcionais. Em um segundo momento, esse modelo precisa considerar o alinhamento
entre a empresa e sua cadeia de suprimentos (MCADAM et al., 2014). As medidas de
desempenho das cadeias precisam levar em consideração o desempenho dos
relacionamentos e as parcerias estabelecidas dentro da cadeia (GUNASEKARAN et al.,
2001).
Hofmann (2010) destaca os resultados dos esforços conjuntos dos indivíduos em
um nível particular da cadeia que resultam em um melhor desempenho da CS e precisam
ser medidos e divididos entre os indivíduos. Nesse particular, o trabalho de Storer et. al.
(2014) destaca que existem situações de maneira particular em cadeias do agronegócio,
em que os benefícios ou inovações da CS não são sempre distribuídos de forma equitativa
dentro da CS. Assim, as ações cooperativas da cadeia sofrem as tensões da competição,
resultando, pois, em um paradigma coopetitivo dos relacionamentos.
As estratégias de cooperação, de competição e de coopetição (como decisão de
sincronização e incentivo ao alinhamento) têm influência sobre o desempenho da CS, fato
que pode ser notado, por exemplo, ao promoverem a habilidade da firma em capitalizar
mais rapidamente uma oportunidade de mercado ocupando, dessa maneira, mais
rapidamente os espaços desse mercado (SIMATUPANG; SRIDHARAN, 2005; CAO;
ZHANG, 2011).
Assim, o desempenho da CS é resultante da efetividade do alinhamento
estratégico, das ações de colaboração, de coopetição na gestão de recursos e da
capacidade poderia ser medida tanto em aspectos financeiros (CAO; ZHANG, 2011)
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como por meio de indicadores operacionais objetivos (SILLANPÄÄ, 2015), além de
atuar por meio de indicadores qualitativos declarados (GRAWE et al., 2009). Os
indicadores devem ser escolhidos pelos agentes por ser os mais apropriados à realidade
da CS (NARASIMHAN; KIM, 2002; ELROD; MURRAY; BANDE, 2013). Por exemplo,
as informações financeiras de performance do fornecedor de insumos, do produtor rural
e tradings podem ser inadequados, pois refletem apenas o passado das organizações ou
ainda não podem estar disponíveis em tempo real para a tomada de decisão.
Está bem sedimentado na literatura que qualquer sistema de avaliação de
desempenho precisa sempre levar em consideração os objetivos estratégicos da CS
(BEAMON, 1999; GUNASEKARAN et al., 2001; CHAN et al., 2003; ELROD;
MURRAY; BANDE, 2013). De tal maneira, os critérios de avaliação das cadeias aqui
analisados devem estar relacionados com o alinhamento estratégico adotado para as
cadeias de soja e milho. O uso dos recursos, o nível desejado de resultado e flexibilidade
têm sido considerados como componentes vitais para a CS. Logo, qualquer sistema de
avaliação de desempenho precisa conter pelos menos um desses três elementos: medidas
de utilização dos recursos, medidas das saídas, medidas de flexibilidade (BEAMON,
1999).
Ainda sobre os indicadores de desempenho, os estudiosos Elrod, Murray e Bande
(2013) realizam uma avaliação detalhada das medidas de desempenho, explicitando a
definição, os benefícios, as limitações e a implicação gerencial das medidas mais
utilizadas. Essas contribuições foram levadas em conta para a seleção e para a validação
das medidas de desempenho adotadas neste estudo.
Como foi identificado na literatura, há um grande conjunto de medidas para
mensurar o desempenho. Os indicadores identificados nesse trabalho foram submetidos
a avaliação de pesquisadores da área do estudo e especialistas da área de agronegócio e
em seguida submetidos a avaliação dos agentes que atuam nas cadeias de suprimentos.
Todo o processo de operacionalização e escolha das variáveis é descrito com mais
detalhes na seção 6 deste trabalho.
A seguir, serão apresentados o modelo conceitual e o desenvolvimento das
hipóteses do trabalho.
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3. MODELO CONCEITUAL
HIPÓTESES

OPERACIONALIZAÇÃO

DAS

Ao retomar o modelo teórico proposto na Figura 6, a partir do embasamento
teórico, foi possível estabelecer as relações analisadas neste estudo. Tomando como base
a GCS, conceito em que uma empresa direta e indiretamente influencia tanto o
desempenho dos outros membros da cadeia como o desempenho da cadeia como um todo
(COOPER et al., 1997; MENTZER et al., 2001; MIN; MENTZER, 2004; PATEL et al.,
2013). Essa influência é decorrente de uma orientação de CS que resulta no
desenvolvimento de uma orientação estratégica (PATEL et al., 2013) que ocorre, em um
primeiro momento, no nível organizacional, a partir da estratégia organizacional. Nesse
sentido, acredita-se que as atividades produtivas (operações), quando em conjunto com
as outras atividades organizacionais, (ex. marketing) proporcionam suporte à elaboração
e à efetivação da estratégia corporativa (SKINNER, 1969; SLACK et al., 2009;
CHOPRA; MEINDL, 2016).
Figura 6 - Modelo teórico empírico

Fonte: Elaborado pelo autor

No contexto estudado, as operações ganham ainda mais relevância, pois adotouse como referência a produção de grãos . Assim, as prioridades competitivas operacionais
da atividade produtiva assumiram um particular protagonismo, uma vez que os agentes
da cadeia, a jusante e a montante da empresa foco estão diretamente envolvidas na
atividade produtiva, seja com o fornecimento de insumos, com financiamento, com a
assistência técnica, com pesquisa e desenvolvimento ou com compra e recebimento dos
grãos, entre outras atividades (WESZ JUNIOR, 2011; ARAÚJO et al., 2013; FLORIAN
ROBERTI et al., 2015).
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Nesse sentido, as prioridades competitivas, geralmente são escolhidas como
indicadores que servem como base de alinhamento (botton line) da estratégia
organizacional

e das cadeias de suprimentos (KETCHEN; GIUNIPERO, 2004;

VACHON et al., 2009; QRUNFLEH; TARAFDAR, 2014). As empresas na CS atingem
o alinhamento pelo compartilhamento de objetivos, ou seja, as prioridades da cadeia
devem corresponder às prioridades competitivas das organizações envolvidas
(KETCHEN; GIUNIPERO, 2004; VACHON et al., 2009; HANSON et al., 2011;
MOORI; KIMURA, 2014). Com base nessa proposição, formulou-se a primeira hipótese
deste estudo:
H1: Existe uma relação positiva entre as prioridades competitivas e o alinhamento
da cadeia de suprimentos.
O alinhamento da cadeia de suprimentos pode assumir 3 configurações diferentes,
de acordo com as características dos produtos e as condições do mercado. A cadeia pode
ser enxuta, ágil ou híbrida (FISHER, 1997; NAYLOR et al., 1999; MASON-JONES et
al., 2000; CHRISTOPHER, 2000; HUANG et al., 2002; WANG et al., 2004; LYONS;
MA’ARAM, 2014). O alinhamento da cadeia no nível analisado assume um alinhamento
e uma configuração de uma cadeia enxuta (MACHADO; REIS; SANTOS, 2013; IMEA,
2015a). Maiores níveis de alinhamento de uma cadeia enxuta, portanto, resultará na
redução de custos, na melhoria da qualidade dos produtos e no processo e eliminação de
desperdícios (HUANG et al., 2002; WANG et al., 2004; WAGNER et al., 2012; LYONS;
MA’ARAM, 2014). Em consequência disso, o alinhamento das prioridades estratégicas
em consonância com as demandas do mercado possibilitará que as organizações e suas
respectivas cadeias obtenham como resultado um melhor desempenho de suas atividades
(SKINNER, 1969; WARD et al., 1998; BOYER; LEWIS, 2009; KROES; GHOSH, 2010;
THÜRER et al., 2014). De tal maneira, pode-se formular a segunda e a terceira hipóteses:
H2: Existe uma relação positiva entre o alinhamento da cadeia de suprimentos e o
desempenho das empresas que compõe a cadeia.
H3: Existe uma relação positiva entre o desempenho das empresas e o
desempenho da cadeia de suprimentos.
Afinal, os esforços conjuntos dos indivíduos na cadeia de suprimentos levam ao
melhor desempenho da cadeia de suprimentos (HOFMANN, 2010). A GCS tem o
objetivo de aperfeiçoar o desempenho, a longo prazo, das empresas de forma individual
e da cadeia como um todo(MENTZER et al., 2001; BALLOU, 2011).
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É importante neste momento distinguir as relações que existem entre prioridades
competitivas (1), alinhamento da cadeia de suprimentos (2) e por fim, (3) o desempenho
das empresas e da cadeia produtiva. As prioridades competitivas (1), como já mencionado
são os critérios que servem de balizamento para as estratégias organizacionais. Dentro do
escopo dessa pesquisa, foram apresentados para os respondentes informarem o quanto
consideram relevantes para a estratégia da sua organização as prioridades competitivas
elencadas.
Já para o alinhamento da cadeia de suprimentos (2), as prioridades competititivas
foram apresentadas como parâmetros para a atuação estratégica de todos os agentes da
cadeia de suprimentos. Os respondentes foram convidados a avaliar como a cadeia como
um todo estava empenhada em atuar estrategicamente para que as prioridades
competitivas fossem atendidas.
Por fim, no caso do desempenho (3), as prioridades competitivas eram
apresentadas como componetentes do desempenho das empresas e da cadeia como um
todo. Para distinguir o desempenho das empresas e das cadeias (3) das prioridades
competitivas (1) e do alinhamento (2), foi acrescentado um fator temporal. Assim so
respondentes deveriam primeiro avaliar como as prioridades competitivas e o
alinhamento (1 e 2) influenciaram nos últimos 5 (cinco) anos o desempenho (3) da
empresa individualmente. E em um segundo momento como os elementos (1 e 2) das
prioridades competitivas e alinhamento das prioridades competitivas influenciaram os
resultados competitivos da cadeia de suprimentos como um todo nos últimos 5 anos.
Dessa maneira, espera-se que fique claro que não são elementos (1 e 2 )com medidas
diferentes que exercem influência em um terceceiro que é o desempenho (3)
individualmente nas empresas e depois coletivamente no conjunto de empresas que atua
como cadeia.
A redução de objetivos conflitantes entre os agentes da cadeia, a partir do
alinhamento estratégico da cadeia de suprimentos e por meio das prioridades competitivas,
resulta no melhor desempenho da CS (GUNASEKARAN et al., 2001; MENTZER et al.,
2001; PATEL et al., 2013). O alinhamento da cadeia produtiva acontece por meio dos
relacionamentos entre os agentes no sentido vertical e horizontal da cadeia com elevado
grau de complexidade. Esses relacionamentos podem ser, ainda, tanto de cooperação
como de coopetição, formando o paradoxo da coopetição (LACOSTE, 2012; KLIMAS,
2014; PATHAK et al., 2014; STORER et al., 2014).
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Esse paradoxo, portanto, é uma realidade cada vez mais presente no ambiente
globalizado, onde as relações são mais dinâmicas e cheias de tensões e de conflitos
(TIDSTRÖM, 2014). Esse fato, por conseguinte, resulta em novas formas de se relacionar,
de formar, de dissolver laços na cadeia produtiva, além de novas ameaças e oportunidades
que, por sua vez, demandam novas estratégias e habilidades gerenciais (BENGTSSON;
KOCK, 2000; PATHAK et al., 2014; KWOK; LEE, 2015). Logo, gerenciar o paradoxo
da coopetição demanda a capacidade de coopetição (BENGTSSON; RAZA-ULLAH;
VANYUSHYN, 2016).
Assim sendo, a capacidade de coopetição permite manter o nível de tensão
desejável ao mesmo tempo que coordena como e porque cooperar e competir. Ela permite
o desenvolvimento de estratégias e alternativas, além de mudar o escopo e o conteúdo das
relações para balancear as demandas contraditórias sem canibalizar o relacionamento
(BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016). Dessa forma, formulou-se a
seguinte hipótese:
H4 – Há uma relação positiva entre o alinhamento da cadeia de suprimentos e a
capacidade de coopetição.
No entanto, a capacidade de coopetição pressupõe a existência das tensões que
resultam do paradoxo da coopetição. Assim, as tensões devem estar presentes para que
sejam gerenciadas (GNYAWALI et al., 2014; BENGTSSON; RAZA-ULLAH;
VANYUSHYN, 2016). Logo, há uma relação de causa e efeito que levou a inferir a quinta
hipótese:
H5: Existe uma relação positiva entre as tensões da coopetição e a capacidade de
coopetição.
O estudo de Gnyawali et al., (2014) propõe que as empresas possuidoras de
capacidade de gerenciar o paradoxo podem criar efeitos positivos sobre as tensões
existentes e o desempenho das organizações. A coopetição é uma estratégia
complementar para as relações interorganizacionais que pode resultar em maior adição
de valores para os agentes envolvidos (OSARENKHOE, 2010), podendo ter impactos
significativos no desempenho das organizações em que elas ocorrem (KOZYRA, 2012;
LE-ROY; SANOU, 2014). Nesse contexto, Kovacs e Spens (2013) afirmam que há
indícios dos efeitos da coopetição no resultado das empresas, pois a coopetição pode
representar uma das formas mais vantajosas de relacionamento mútuo para os
competidores (KOVACS; SPENS, 2013).
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Outras pesquisas, como as de: (LEITE et al., 2009; KUNZLER; BULGACOV,
2011; SEPEHRI; FAYAZBAKHSH, 2011; KIM et al., 2013; PEREZ-MESA

e

GALDEANO-GOMEZ, 2015) também propõem indícios dos benefícios positivos da
coopetição para as organizações. A existência desses indícios possibilitou, pois a
formulação da sexta hipótese:
H6: Há uma relação positiva entre a capabilidade de coopetição e o desempenho
da empresa.
Com base nas proposições elencadas nessa hipótese (H6), juntamente com a
quarta (H4), que sugerem que o alinhamento estratégico da CS tem uma relação positiva
com a capacidade de coopetição, estabeleceu-se a sétima hipótese:
H7: A capacidade de coopetição tem um efeito mediador na relação entre
alinhamento estratégico e desempenho organizacional.
Essa hipótese pode ser suportada pelas características e pelas possibilidades de
adaptação da coopetição, permitindo que ela seja usada como fator significativo para
alavancar os arranjos organizacionais modernos (KLIMAS, 2014). Além disso, há a
sugestão de Le-Roy e Czakon (2016), de que a gestão da coopetição pode ser um elo
perdido entre a estratégia e um alinhamento da CS com o desempenho das organizações.
Segundo Le-Roy e Cazkon (2016), os enigmas da coopetição precisam ser melhor
explorados.
Na próxima seção é apresentada a metodologia utilizada na pesquisa, no que tange
aos objetivos propostos para o presente estudo, bem como a apresentação da veracidade
das hipóteses levantadas.
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4. METODOLOGIA E FASES DA PESQUISA
Este trabalho se configura como um estudo exploratório e descritivo de natureza
qualitativa e quantitativa, com um enfoque indutivo, valendo-se do método misto que
combina os métodos qualitativos e quantitativos de forma complementar (CRESWELL,
2010).
O método misto de pesquisa permite abranger um espectro maior de perguntas de
pesquisa, por não restringir o pesquisador a uma única abordagem de pesquisa, isso
permite gerar evidências mais fortes, derivadas da convergência e corroboração dos
resultados (JOHNSON; ONWUEGBUZIE, 2004) . Ainda de acordo com os autores, as
vantagens e desvantagens dos métodos qualitativos e quantitativos “puros” são
eliminados

ou

amenizados

com

o

uso

dos

métodos

mistos

(JOHNSON;

ONWUEGBUZIE, 2004; CRESWELL, 2010).
De forma preliminar, e depois concomitantemente, foi realizada uma pesquisa
teórica na literatura utilizando ferramentas de pesquisa bibliográfica e bibliométrica. Os
resultados da pesquisa são apresentados no capítulo 5 desta pesquisa. A bibliometria
permitiu a criação de um índice de consulta que serviu como base para construção do
referencial teórico e dos instrumentos de pesquisa. A revisão da literatura permitiu
ordenar o conjunto de temas e ideias que levaram ao desenho do modelo teórico, já
apresentado, além de priorizar a definição dos constructos e dos seus componentes (GIL,
1999; CRESWELL, 2010).
No que se refere a tratamento dos dados, coleta, sistematização análise, tomou-se
como base o modelo proposto por Creswell e Clark (2013), representado na figura 13.
Assim sendo, essa parte do estudo foi desenvolvida em 2 etapas, subdivididas em 6 fases.
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Figura 7 – Fases da pesquisa de campo, coleta, tratamento e análise dos dados por métodos mistos

Fonte: Adaptado de Creswell e Clark (2013).

As etapas sobre o domínio qualitativo com características mais exploratórias, as
ferramentas, as metodologias empregadas para coleta, o tratamento e a análise dos dados
estão descritas com mais detalhes na seção 4.1. Essa fase tem o objetivo de identificar,
em primeiro lugar, quais são as prioridades competitivas de fornecedores de insumos,
produtores rurais e tradings. Em um segundo momento, analisar e descrever como ocorre
o alinhamento da cadeia de suprimentos da soja e do milho. Em terceiro lugar, buscou-se
detectar a presença da coopetição no relacionamento dos agentes da cadeia, com vistas a
identificar as tensões co paradoxo da coopetição e, consequentemente, os mecanismos
aplicados para gerenciamento da coopetição. Em quarto lugar, procurou-se identificar
qual o impacto do alinhamento e da gestão da coopetição no desempenho das
organizações.
Por fim, em quinto lugar, a pesquisa qualitativa serviu como ferramenta para o
desenvolvimento do instrumento da pesquisa quantitativa, conforme descrito no capítulo
7 deste trabalho. A adequação do instrumento quantitativo à realidade da cadeia de
suprimentos e dos agentes que a compõem foi realizada, contemplando, na medida do
possível, todas as particularidades da realidade estudada, captando, para tanto, as nuances
e limitações, como é próprio da pesquisa qualitativa (GEPHART, 2004).
Essa propriedade de imersão da pesquisa qualitativa também permitiu uma análise
minuciosa do contexto e da percepção dos agentes em relação aos aspectos da gestão e
das organizações (Gestão da cadeia de suprimentos; prioridades competitivas,
alinhamento, coopetição e desempenho) que são considerados neste estudo. Possibilitou
também uma análise produtiva dos dados quantitativos, ultrapassando a mera constatação
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de índices e teorias. Outro fator preponderante, foi a inserção de um componente empírico
nas análises, considerado uma das maiores vantagens do método misto, que é essa
integração da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa. (CRESWELL, 2010;
CRESWELL; CLARK, 2013).
A metodologia de domínio quantitativo com características mais descritivas e de
estimação de modelo são descritas em detalhe na seção 4.2, contendo a metodologia e as
ferramentas utilizadas para este estudo, assim como a análise e discussão dos resultados
alcançados, segundo a perspectiva integradora dos métodos mistos.
4.1. Metodologia da fase qualitativa da pesquisa
Esta pesquisa configura-se em um primeiro momento como exploratória, de
caráter indutivo. Desse modo, foi empregada uma metodologia de pesquisa qualitativa
básica, com característica transversal, pois representa a percepção dos respondentes em
um determinado período no tempo (VERGARA, 2016).
O uso do método qualitativo nas pesquisas da área de ciências sociais aplicadas
como a Administração vem evoluindo de forma gradativa. Os métodos quando aplicados
de forma coesa e com intensa interação entre teoria e métodos investigados produzem
resultados que permitem entender as realidades em que ocorrem os fatos (GODOY, 1995).
A estratégia de pesquisa empregada foi de pesquisa Qualitativa Interpretativa
Básica, que está focada em explorar o significado do fenômeno – prioridades competitivas,
alinhamento das prioridades competitivas, a coopetição e seus efeitos no desempenho das
organizações e da cadeia de suprimentos, trata-se de uma construção de significados, por
meio do engajamento dos indivíduos na sua interpretação de mundo (MERRIAM, 2002).
A entrevista foi utilizada para coleta dos dados “como evento de intercâmbio
dialógico”, com a intenção de promover o enriquecimento da prática de pesquisa e a
possibilidade de construir novas situações de conhecimento (GODOI; MATTOS, 2007).
As entrevistas foram realizadas pessoalmente e gravadas com a autorização dos
entrevistados, posteriormente, elas foram transcritas e o conteúdo, analisado, com base
nos pressupostos teóricos de (FLORES, 1994).
Além da gravação do áudio, outras informações julgadas importantes, foram
registradas durante e após a entrevista para auxiliar no registro dos dados (CRESWELL,
2010).
A metodologia adotada para a seleção dos entrevistados não seguiu nenhuma
técnica de amostragem formal, já que eles foram selecionados por acessibilidade, por
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conveniência e facilidade de acesso do pesquisador e por meio da rede de contatos pessoal
e profissional (VERGARA, 2016).
Essa seleção foi objetivada pela expectativa dos gestores entrevistados
transmitirem suas observações e as nuances relacionadas às prioridades competitivas,
além de seus desdobramentos sobre o alinhamento estratégico, avaliação das atividades
de coopetição, e seus reflexos no desempenho da CS, incluindo medidas de avaliação
para os fatores (MERRIAM, 2002).
A fase qualitativa da pesquisa, em um primeiro momento, foi aplicada com o
propósito de aumentar a familiaridade do pesquisador com os agentes da CS, sobretudo,
no âmbito da propriedade rural e a relação com os seus pares, fornecedores de insumos e
tradings.
4.1.1. O roteiro de pesquisa semi-estruturado
O roteiro semi-estruturado teve a intenção de servir como “guia” para conduzir a
entrevista, tendo sido elaborado com base na revisão teórica (ROWLEY; SLACK, 2004).
A intenção era de durante as entrevistas, abordar de forma mais consistente os constructos
teóricos abordados.
Assim o roteiro estava dividido em cinco blocos no total, os dois primeiros tinham
a intenção de traçar um perfil do respondente, conforme pode ser visualizado no Quadro
9, a seguir.
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Quadro 9 - Bloco referente ao perfil dos respondentes
Parte 1: Esta parte corresponde à caracterização dos respondentes e das organizações
Bloco 1: Dados do Respondente (preencher o que for possível com antecedência)
Nome (opcional):
Telefone (opcional):
Função
(Proprietário, Sócio, Diretor, Gerente, Gerente, Consultor/Responsável técnico,
etc.):
Formação:
Técnico
PósFundamental
Médio
Graduação
superior
Graduação
Área de formação:
Tempo na função:
até 2 anos
entre 2 e
acima de 5 anos
5 anos
Tempo na empresa:
até 2 anos
entre 2 e
acima de 5 anos
5 anos
Ramo de atividade
Fornecedor de Insumos
Produtor
Trading
(principal):
Rural
Bloco 2: Dados da Empresa/Propriedade (preencher o que for possível com antecedência)
Nome (opcional):
Município:
3 principais
fornecedores:
3 principais clientes:
Número de funcionários da empresa/propriedade em (2015-2016) – SEBRAE:
Micro: com até 19 funcionários
Média: 100 a 499 funcionários
Pequena: de 20 a 99 funcionários
Grande: mais de 500 funcionários
Faturamento anual da empresa/propriedade em (2015-2016) (classificação do BNDES):
Média: Maior que R$ 3,6 milhões e menor
Micro: Menor ou igual a R$ 360 mil
ou igual a R$ 300 milhões
Pequena: Maior que R$ 360 mil e menor ou
Grande: Maior que R$ 300 milhões
igual a R$ 3,6 milhões
Dados de produção (apenas produtores rurais)
Qual o tamanho da área de produção de soja e milho (2015-2016)?
Soja:
Milho
Total área própria:
Total de área arrendada
Quais as técnicas produtivas que você utiliza?
Sistema de agricultura convencional
Sistema de plantio
Sistema de agricultura
direto
de precisão
Qual a idade média do seu parque de máquinas?
De 0 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos
Como é feito o custeio da sua produção (%):
Crédito Próprio:
% Crédito bancário:
% Crédito trading:
% Base de troca:
%
Qual foi a sua produtividade média por hectare (sacas de soja) na safra 2015/2016?
Qual foi o custo médio por hectare (sacas de soja) na safra 2015/2016?
Qual foi a sua produtividade média por hectare (sacas de milho) na safra 2015/2016?
Qual foi o custo médio por hectare (sacas de milho) na safra 2015/2016
Fonte: elaborado pelo autor

Nota-se, que apesar de constar os nomes do entrevistado e da empresa, foram
usados apenas para controle do pesquisador na transcrição e nas discussões e análises,
após isso, foram removidos e substituídos da seguinte forma: Entrevistado 01,
Entrevistado 02 e assim, sucessivamente, até Entrevistado 12.
Antes de iniciar a entrevista, os entrevistados eram advertidos das seguintes
situações: 1) informava-se sobre o objetivo científico das entrevistas e que não seriam
discutidas informações que pudessem comprometer a empresa; 2) alertava-se que caso
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houvesse alguma pergunta que lhes causasse desconforto, poderiam ser isentos de
responder; 3) Solicitava-se autorização para registrar a entrevista por meio de um
gravador, a fim de facilitar o diálogo e reduzir o número de notas; 4) ao final da entrevista,
se houvesse interesse por parte do entrevistado em garantir sua segurança e tranquilidade,
as gravações poderiam ser apagadas.
O bloco 3 era composto das questões relacionadas as prioridades competitivas
enquanto elementos centrais para o sucesso das atividades das empresas e seus pares da
CS como um todo. Também estavam incluídas perguntas relacionadas ao alinhamento
estratégico entre os agentes; coordenação e governança da cadeia de suprimentos; nível
de alinhamento entre os agentes; mecanismos e frequência de alinhamento; avaliação dos
critérios de alinhamento; agentes envolvidos no alinhamento; e por fim, qual o reflexo do
alinhamento
O Bloco 4 era constituído por perguntas relacionadas à coopetição, os momentos
de cooperação e competição; principais pontos de conflitos nos relacionamentos. Por fim,
foi abordado o reflexo que estes tinham sobre o desempenho das empresas e cada cadeia
como um todo.
Buscou-se, assim, identificar os desafios da GCS, as prioridades competitivas no
nível da propriedade rural, os relacionamentos entre os agentes, a existência
relacionamentos cooperativos e os principais pontos de competição e disputas entre os
agentes, bem como a forma que esses elementos influenciavam os resultados dos
produtores rurais e da cadeia de suprimentos.
Diante desse protocolo, as entrevistas foram executadas sem que houvesse
problemas, em algumas situações as gravações tiveram que ser interrompidas para que os
entrevistados atendessem telefones ou pelo fato de serem interpelados durante a coleta.
Ao final do processo, foram realizadas 12 entrevistas que foram transcritas na íntegra e
encontram-se no APÊNDICE D deste trabalho.
Ainda durante a fase qualitativa, inclui o questionário provisório (APÊNDICE C)
com as assertivas referentes à fase qualitativa apresentada e aplicada pelo pesquisador,
com a intenção de realizar a adequação do questionário final. Esse processo é descrito em
detalhes no Capítulo 7.
4.1.2. Ferramentas de análise e tratamento dos dados
O software Nvivo 11 foi adotado como ferramenta de apoio para a análise dos
dados. Para analisá-los e interpretá-los foram adotadas técnicas qualitativas de modo que
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o pesquisador teve como objetivo “compreender características estruturais e/ou modelos
que estão por trás dos fragmentos de mensagens tomados em consideração” (Godoy, 1999,
p. 23).
A análise foi desenvolvida adotando critérios sintáticos, semânticos e lexicais,
buscando extrair informações e significados relativos a vivência e a experiência dos
agentes da cadeia de suprimentos. Para tanto, foi necessário um exercício de reflexão
conceitual sobre os dados, buscando-se conhecer a realidade relatada e compreender o
significado que os sujeitos atribuíram a essa realidade (Flores, 1994). Ainda de acordo
com o autor, este é um processo complexo, longo e demorado, muitas vezes o pesquisador
precisa analisar grandes quantidades de texto.
A análise é um processo, um conjunto de ações, que permite discriminar os
componentes dos dados, transformando-os por meio da reflexão e de comprovações
intrínsecas da realidade analisada, o processo de análise conta com a capacidade e
“criatividade” do pesquisador (Flores, 1994). A mesmo autor propõe três etapas para a
análise de dados qualitativos: a) Redução dos dados: separação de elementos;
identificação e classificação de elementos; agrupamento; b) Disposição dos dados:
transformação e disposição; e c) Obtenção e verificação de conclusões; processos para
extrair conclusões e verificação das conclusões.
A fim de permitir a categorização dos dados, Flores (1994) explica que a priori,
poderiam ser usadas categorias pré-estabelecidas a partir da teoria, no entanto, a
categorização também pode ser feita de forma indutiva, a partir dos próprios dados. De
acordo com o autor, esse processo é denominado codificação aberta, porque os conceitos
e definições são provisórios e podem ser modificados.
Neste trabalho, a categorização foi realizada a partir da teoria, no entanto, foi
adotada uma abordagem indutiva, visando a adequação dos códigos e categorias a
realidade investigada, o que demanda um modelo de codificação e categorização mais
flexível, que permita que o conteúdo seja codificado em mais de uma categoria (FLORES,
1994).
Por fim, foi adotado uma perspectiva processual. Os estudos processuais são
realizados para examinar questões de pesquisa que buscam compreender a maneira como
as situações mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. A entidade pode ser o trabalho
de um indivíduo, um grupo de trabalho, uma subunidade organizacional, estratégia, ou
produto, a organização geral, ou uma comunidade ou população de organizações (Van de
Ven, 2006). De tal maneira que as relações aqui descritas representam os relacionamentos
87

do produtor rural com fornecedores de insumos e seus clientes as tradings. O recorte
envolve as etapas de planejamento da safra, implantação, acompanhamento da produção,
controle de pragas, colheita e comercialização. Lembrando que a atividade rural tem a
característica de ciclo produtivo sazonal, relacionado as estações climático e ciclo das
chuvas (Batalha, 2013).
4.1.3. Limitações do método qualitativo
A principal limitação do método é que, embora a pesquisa busque um respaldo
teórico-metodológico, o caráter subjetivo e específico das análises e discussões realizadas
influencia nos resultados dos dados alcançados. Esses resultados, por seu turno, não
podem ser generalizados, já que representam a opinião dos respondentes, sob a
interpretação do pesquisador.
Em segundo lugar o caráter transversal da pesquisa, representou, um recorte
temporal específico, que registrou a percepção dos respondentes em período específico
do tempo, que impede de estabelecer relações temporais e causais.
4.2. Metodologia de pesquisa quantitativa
Esta etapa da pesquisa é tida como de natureza quantitativa, caracterizando-se
como uma pesquisa descritiva (VERGARA, 2016). Assim sendo, ocupou-se de tentar
estabelecer padrões e testar hipóteses, por meio de métodos quantitativos e (matemáticos),
a fim de mensurar, analisar e relacionar as variáveis de um determinado objeto estudado
(CRESWELL, 2010).
A pesquisa de caracter indutivo foi conduzida com a intenção de elucidar o
comportamento e as características do contexto das cadeias de suprimentos de soja e
milho de Mato Grosso (CRESWELL, 2010).
Os dados quantitativos foram coletados por meio do questionário, que foi
previamente ajustado e testado durante a fase qualitativa, conforme descrito na seção 7.
Esses procedimentos foram adotados para que os conceitos teóricos examinados, fossem
corretamente mensurados de modo que as interpretações e conclusões sejam precisas
(HAIR JR et al., 2005).
A validade de face dos itens foi alicerçada na revisão teórica e na avaliação dos
especialistas, afim de garantir o uso de uma escala amigável que facilita-se a contribuição
dos respondentes, (NETEMEYER et al., 2003). O processo de validação das escalas é
descrito com detalhes no capítulo 7.
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A aplicação do questionário foi realizada de duas formas, por meio de um
questionário físico impresso um questionário eletrônico, em uma página de internet, bem
como, uma versão impressa, mas detalhes da coleta de dados estão descritos na seção
4.2.1.
Para análise dos dados foram utilizadas técnicas de estatísticas descritivas, analise
fatorial e o do modelo de equação estrutural PLS-PM. Isso permitiu realizar testes para
validação dos dados coletados; estabelecimento de relação entre os dados; e por fim, a
estimação do modelo de equação estrutural e de mediação (HAIR JR et al., 2009; HAIR
JR, J. F. et al., 2014; RINGLE et al., 2014). Os detalhes das análises estão descritas na
seção 4.2.2.

4.2.1. Amostra e Coleta dos dados quantitativos
A técnica de seleção dos entrevistados/respondentes foi realizada por amostragem
não probabilística, tendo como ponto de partida, a seleção de produtores rurais e gestores
de instituições de Macrorregiões do Mato Grosso, definida pela Aprosoja, conforme
mostra a Figura 8, que também destaca as principais regiões produtoras de soja e milho
do estado de Mato Grosso.
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Figura 8 - As 4 macro regiões pesquisadas

Fonte: Elabora pelo autor

O período de coleta de dados foi de 01 de junho a 31 de julho de 2017. Os
questionários foram coletados em sua maioria de forma pessoal, pelo pesquisador. Nesta
etapa de coleta de dados o pesquisador contou com o auxílio da Aprosoja, que forneceu
uma carta de apresentação, ANEXO A, para ser apresentada aos produtores, fornecedores
de insumos e tradings. Além disso, o pesquisador foi autorizado a acompanhar o evento
Circuito Aprosoja que percorreu as 24 cidades com maior nível de produção do estado, o
pesquisador esteve presente em 14 cidades.
A amostra mínima para esta pesquisa foi calculada com o auxílio do Software G
Power, conforme mostra a Figura 9, a seguir (FAUL et al., 2007a). No entanto, é
recomendável utilizar, de duas a três vezes, o número da amostra recomendada (RINGLE
et al., 2014). Hair JR et al. (2014) recomendam ainda uma amostra com 5 respondentes
para cada assertiva, como o instrumento possui 40 assertivas deveriam ser coletados um
total de 200 respostas.
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Figura 9 - cálculo da amostra

Fonte: Elaborado pelo autor

No total, foram entrevistados 161 respondentes e, em seguida, foi realizada a
limpeza dos dados. Nesse caso em particular, Hair Jr et al. (2005) pondera que se trata de
uma preparação e revisão dos dados, o intuito é realizar um exame sistemático para
certificar a sua confiabilidade. Logo, após a limpeza, restaram 157 questionários válidos.
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Quanto à coleta dos dados, esses foram realizados de duas formas: a) pessoalmente; b)
por meio de questionário eletrônico, disponibilizado na plataforma do Google Forms, que
reproduzia na íntegra as mesmas características do questionário físico. Para evitar
discrepâncias entre os dados coletados, foram realizados testes para verificar que não
existia uma diferença significativa entre os dados coletados.
O questionário é dividio em 7 (sete) partes: a) Um bloco que corresponde ao perfil
do respondente; b) um bloco relacionado as prioridades competitivas com 10 perguntas;
c) um bloco que aborda o alinhamento de prioridades competitivas com 7 perguntas; d) o
próximo bloco aborda as tensões da coopetição na cadeia de suprimentos composto de 5
perguntas; e) o bloco que trata da capacidade de coopetição formado por 6 perguntas; f)
bloco que trata do desempenho das empresas composto por 6 perguntas; e por fim, g) o
bloco sobre o desempenho da cadeia de suprimentos também formado por 6 perguntas.
Um total de 40 assertivas.
O desenvolvimento das assertivas se deu a partir da revisão teórica, que
identificou as assertivas, que foram adaptas e validadas durante a etapa qualitativa. Este
processo está descrito com detalhes no capítulo 7 deste trabalho. Foi adotada uma escala
de 11 pontos, onde 0 representa eu discordo totalmente e 10 representa eu concordo
totalmente. Essa escala foi adotada com o intuito de facilitar o processo de avaliação e
resposta do entrevistado.
Já com relação às escalas, vale lembrar que elas são ferramentas ou mecanismos,
que permitem distinguir os indivíduos, assim como eles se diferenciam entre si nas
variáveis de interesse. Existem 4 tipos de escalas: nominal, ordinal, intervalar e relacional
(JARVIS et al., 2003; PODSAKOFF et al., 2012).
Da mesma forma, é preciso observar as diferenças de sensibilidade no uso de
escalas com diferentes números de pontos, 4 ou 7, por exemplo. Common Method
Variance é a variação que pode ser atribuída ao método de medição, ao invés das medidas
que representam um constructo (JARVIS et al., 2003; PODSAKOFF et al., 2012).
No entanto, conforme a sugestão de uma especialista do agronegócio, optou-se
por utilizar uma escala Likert, de 0 a 10 pontos, de modo que 0= discordo totalmente e
10 = concordo totalmente. Ela argumentou ainda, que dessa forma, o respondente
consegue estabelecer relações de grandeza, de forma mais natural, conseguindo transmitir,
com maior clareza a sua impressão. Conforme Preston e Colmmam (2000), pode haver
médias menores em escalas de 10 pontos, do que em escalas de 5 e 7 pontos.
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Após a coleta, os dados e informações foram inseridos em um banco de dados
para tratamento e análise por meio das técnicas descritas na seção a seguir.
4.2.2. Técnicas de análise e apresentação dos dados
Em um primeiro momento, foram aplicadas as técnicas de estatística descritiva.
Essas técnicas são eficientes para revelar aspectos gerais dos dados, permitindo também
comunicar informações complexas de serem percebidas ou compreendidas na base de
dados (SEKARAN, 2003; HAIR JR et al., 2005).
Essas técnicas permitiram estabelecer um perfil dos respondentes bem como
perceber o comportamento geral das respostas para cada uma das assertivas que compõe
o instrumento de pesquisa.
Uma das formas mais usuais para apresentação das estatísticas descritivas é a
representação, em gráficos ou tabelas, que torna o relatório mais atrativo e de fácil
compreensão (HAIR JR et al., 2005). Partindo desse princípio, para a manipulação e
elaboração dos gráficos, matrizes e tabelas, foram utilizados o software Microsoft Excel
e o Software SPSS.
A próxima etapa consistiu no uso da análise fatorial, que pode ser utilizada para
examinar os padrões ou relações latentes, em um grande número de variáveis, para
determinar se a informação pode ser condensada ou resumida a um conjunto menor de
fatores e componentes (HAIR JR et al., 2009; HAIR JR, J. F. et al., 2014; RINGLE et al.,
2014).
Para os autores, em termos gerais, a análise fatorial aborda o problema de analisar
a estrutura das inter-relações (correlações), no total de um grande número de variáveis
(por exemplo, escores de testes, itens de testes, respostas de questionários), definindo um
conjunto de dimensões latentes comuns, denominadas “fatores”. A ideia é, portanto,
identificar o conjunto de variáveis que melhor explica determinada situação. Esse tipo de
análise é mais adequada quando o pesquisador cria itens específicos definidos, a priori, e
não tem dúvidas quanto a sua dimensionalidade (BIDO et al., 2015).
Por meio do modelo proposto pelo SmartPLS, é possível realizar em um primeiro
momento a analise fatorial para calcular as correlações entre os constructos e seus
indicadores mesurados ou observados os itens (modelos de mensuração) e, em seguida
(RINGLE et al., 2014).
Para garantir a confiabilidade deve-se ser observar, os valores de AVE, que
representa a validade convergente, acima de 0,5. Já a confiabilidade composta e o alfa de
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Cronbach estão acima de 0,7 (PASQUALI, 2007; OLIVEIRA et al., 2012; RINGLE et
al., 2014). Para avaliar a validade discriminante, no nível das variáveis latentes é calcular
a raiz quadrada do AVE. Neste caso, os valores das correlações entre os constructos têm
que ser menores que os valores da variância média extratída do AVE (RINGLE et al.,
2014). Após a confirmação dos constructos e dos itens que os compõe pode-se realizar os
testes para validação do modelo de equação estrutural (RINGLE et al., 2014).
Por meio do modelo proposto pelo SmartPLS, as correlações são calculadas entre
os constructos e seus indicadores mensurados ou observados (modelos de mensuração) e,
em seguida, são realizadas regressões lineares entre constructos (modelos estruturais).
Dessa forma, é possível estimar modelos mais complexos com número menor de dados
(RINGLE; SILVA; e BIDO, 2014).
O modelo de análise da equação modular estrutural (SEM) que de acordo com
Hair Jr., Ringle e Sarsted (2011), que serve como ferramenta para analisar as relações de
causa-efeito entre constructos. De acordo com esses autores, PLS-SEM, é uma
aproximação de modelagem causal utilizada para maximizar a discrepância explicada da
dependente. Isso vai de encontro com o objetivo de CB-SEM, que se ocupa de reproduzir
a matriz de covariação teórica, sem focalizar em discrepância explicada.
Neste ponto, Zwicker (et al., 2008) afirma que é importante fazer uma distinção
entre a modelagem de equações estruturais e os métodos de estimação. A modelagem
pelo método PLS-PM é, em si, a técnica que permite a combinação de um modelo de
mensuração a um modelo estrutural, avaliando-os, simultaneamente.
Deve-se obervar os resultados
Para realizar o teste de validação da mediação do modelo, foi utilizado o
teste de significância de Sobel (1982) com o apoio da calculadora online fornecida por
Soper (2017). De forma complementar foi realizado o teste da variância explicada - VAF
(variance accounted for) conforme proposto por Hair JR et al. (2014).

𝑉𝐴𝐹 =

𝛽12 . 𝛽23
(𝛽12 . 𝛽23) + 𝛽13

Conforme destacado por Ringle, Silva e Bido (2014), os modelos de estimação de
ajuste de mínimos quadrados parciais (Partial least Square – PLS - PM) tem uma boa
aceitação em pesquisas sociais, por incluir dados que não apresentam distribuição normal,
como neste trabalho, e por aceitar também, variáveis latentes formativas e modelos
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teóricos com suporte pouco consagrado. Essa, por sua vez, é a principal característica do
modelo proposto neste estudo. A modelagem pelo método PLS-PM é, em si, a técnica
que permite a combinação de um modelo de mensuração a um modelo estrutural,
avaliando-os, simultaneamente. Para a análise dos dados quantitativos serão utilizados,
preferencialmente, programas estatísticos gratuitos como o “Smart PLS 2.0”.
4.2.3. Limitações do método quantitativo
A principal limitação do método é o campo amostral que está limitado a cadeia de
suprimento de soja e milho, o que de certa forma limita que os resultados encontrados
não se repitam em outras cadeias e em outros períodos de tempo.
Ainda relacionado a amostra, a outra limitação pode ser relacionada ao número de
respondentes, no total de 157, para o uso da técnica de modelagem de equações estruturais.
Apesar de atender a amostra mínima recomendada pelo Gpower, no caso68 (FAUL et al.,
2007b), e a recomendação de utilizar o dobro ou o triplo dessa amostra (RINGLE et al.,
2014), há autores que recomendam a utilização de 5 respondentes por assertiva, como o
modelo é composto de 40 assertivas seriam necessário 200 respondentes.
Além disso, há limitação na seleção da amostra que foi não seguiu uma
distribuição probabilística e se deu por conveniência de acesso do pesquisador aos
respondentes.
Por fim, da mesma forma que na fase qualitativa, o caráter transversal da pesquisa,
representa apenas a percepção dos respondentes no instante da realização da coleta, isso
impede que sejam estabelecidas relações temporais e causais.
Como o contexto das organizações e das CS tem impacto sobre os aspectos
analisados neste trabalho, a seção a seguir apresenta uma breve contextualização da
cadeia de suprimentos e dos agentes que a compõe.
4.3. Caracterização da cadeia de suprimentos de soja e milho
Como a realidade da CS afeta a maneira como as cadeias são gerenciadas, é
necessário fazer uma contextualização das cadeias estudadas a fim compreender como se
dá a definição de prioridades competitivas estabelecidas e a forma como ocorre o
alinhamento da cadeia que, em parte, determina as condições do relacionamento de
coopetição e seus reflexos sobre o desempenho dos agentes e da CS.
É sabido que as cadeias de soja e milho são relevantes para a economia brasileira
de modo geral e para o Estado de Mato Grosso, em particular. Segundo os dados do
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Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (2016), em 2015, o
Agronegócio respondeu por aproximadamente 21,5% do PIB do Brasil. Nessa perspectiva,
o ministério do desempenho do agronegócio aponta para o crescimento de 1,8%, o que é
considerado satisfatório quando comparado aos setores da indústria e do serviço que
recuaram 6,2% e 2,7 %, respectivamente, no mesmo período.
No Estado do Mato Grosso/MT, o agronegócio responde por 50% do PIB e as
culturas de soja e milho responde, por sua vez, respectivamente, por 9% e 2% da produção
mundial (IMEA, 2015; APROSOJA, 2016).
No que se refere à soja, sabe-se que ela é originária da China e passou a ser um
produto relevante no Brasil a partir da década de 70, em virtude tanto do aumento da área
plantada como do desenvolvimento das pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Durante a década de 1980, 80% da produção de
soja estava concentrada na Região Sul, no entanto, a partir dos anos 1990 ela se expandiu
também para a Região Centro-Oeste, onde hoje apenas o território mato-grossense obtém
31% da produção nacional da produção (EMBRAPA, 2007; PIRES; FALCHETTI, 2010;
IMEA, 2013).
Por essa representatividade, a soja é um grão rico em proteínas, cultivado para o
consumo alimentar de seres humanos e animais. Além desse grão ser tido como alimento,
ele pode ser utilizado em várias aplicações. O farelo de soja e o óleo de soja, por exemplo,
foram os subprodutos mais conhecidos após a industrialização (EMBRAPA, 2007). A
soja é, portanto, comercializada como commodity agrícola mundial, pois possui um
padrão de qualidade especificado, além de ter sua precificação ou cotação determinada
pela bolsa de Chicago (CBOT). Os principais fatores que influenciam a sua
comercialização, além da cotação em bolsa, são: prêmio de exportação, despesas
portuárias, frete, câmbio, impostos e outras taxas e comissões (CALDARELLI et al.,
2007; IMEA, 2015a). A Figura 10, por seu turno, apresenta a principal destinação da
produção de soja de Mato Grosso.
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Figura 10 – Principal destino da produção de soja de Mato Grosso

Fonte: IMEA (2013)

O milho, por sua vez, é o segundo cereal mais importante do agronegócio. Da
mesma forma que a soja, ele pode ser usado tanto para a alimentação humana como para
a animal. Esse grão é usado principalmente como insumo de outras agroindústrias,
principalmente, aquelas de produção animal. No entanto, o milho também é largamente
utilizado na produção de alinhamentos, xaropes, cervejas, fármacos e químicos
(EMBRAPA, 2006). O Mato Grosso é o maior produtor de milho do Brasil, respondendo
por aproximadamente 22% da produção nacional (IMEA, 2015b).
Diferentemente da soja, que é negociada também como commodity, o milho só é
negociado in natura nas Bolsas de Mercadorias, sofrendo influências dos mesmos fatores
que influenciam a comercialização da soja: cotação em bolsa, prêmio de exportação,
despesas portuárias, frete, câmbio, impostos e outras taxas e comissões (CALDARELLI;
BACHI, 2012; IMEA, 2015b). A Figura 11 apresenta as principais destinações do milho
produzido no Mato Grosso.
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Figura 11 – Principal destino da produção de milho de Mato Grosso

Fonte: IMEA (2013)

O milho produzido no Estado apresenta a particularidade de ser de segunda safra
ou safrinha. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
aproximadamente 98% da produção é de 2ª safra. Isso ocorre porque existe uma facilidade
em adaptar o maquinário da produção de soja para o milho, de forma que as cadeias desses
grãos são compostas pelos mesmos agentes, diferenciando apenas o tamanho da área de
cultivo, sendo a do milho frequentemente menor, pois dois fatores podem contribuir para
isso: janela de plantio e baixa fertilidade das terras para a cultura (EMBRAPA, 2006;
IMEA, 2015b). Por isso, neste trabalho, a cadeia de suprimentos de soja e milho serão
consideradas a mesma cadeia. Haja vista, elas são formadas pelo mesmo conjunto de
agentes que são responsáveis pela operacionalização das duas cadeias de suprimentos.
A Figura 12 apresenta a estrutura do sistema agroindustrial de soja e de milho,
considerando uma perspectiva que coloca a empresa (foco deste estudo) a produção rural
como pontos de referências para análise do ambiente.
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Figura 12 – Organograma da agroindústria da soja e milho de Mato Grosso

Fonte: IMEA (2015)

Esse organograma proposto pelo IMEA apresenta uma pequena variação de outros
organogramas propostos em outros estudos (ZYLBERSZTAJN et al., 1998, 2000;
BATALHA, 2013; FLORIAN ROBERTI et al., 2015).
Antes da porteira, a montante da CS, temos as indústrias de fabricantes de
defensivos, de fertilizantes e os produtores de sementes, que fornecem os insumos
necessários a produção agrícola. O fornecimento de máquinas e de implementos agrícolas
não serão analisados neste trabalho, uma vez que isso poderia ampliar de mais o escopo
desta pesquisa.
Como fornecedores de insumos são considerados para este estudo os provedores
de fertilizantes, de defensivos e de sementes, que nessa ordem representam os maiores
custos de produção ao produtor rural, respectivamente 27,82%, 18,24% e 7,35% do custo
(OLIVEIRA et al., 2013; IMEA, 2015c; CONAB, 2016). Apesar que um estudo recente
de séries históricas da Conab, o custo de operação de máquina superou ligeiramente o da
semente 9,10%. Essa variação pode ser explicada pela variação no preço do óleo Diesel
(CONAB, 2016).
A produção de fertilizantes no Brasil é um mercado oligopolizado com controle
internacional, principalmente por multinacionais. Algumas destas ligadas também à
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comercialização de grãos (SAAB; PAULA, 2008). No Mato Grosso, de forma particular,
devido à baixa fertilidade do solo e à necessidade de maior produtividade para compensar
os custos logísticos, há uma quantidade maior de fertilizante em relação a outras regiões
produtoras (CONAB, 2016).
Dividida em dois segmentos, convencionais e transgênicas, a indústria de
sementes é reconhecida como a responsável pelos avanços da cultura da soja para as
novas fronteiras agrícolas (COSTA; SANTANA, 2013; FLORIAN ROBERTI et al.,
2015). A partir das pesquisas de organizações públicas e privadas, com destaque para a
Embrapa, o segmento de soja convencional foi o responsável pelo aumento da área
plantada e pelo incremento da produtividade com o desenvolvimento de novas cultivares
(COSTA; SANTANA, 2013; FLORIAN ROBERTI et al., 2015). O segmento de
transgênicos também contribuiu com os ganhos de produtividade, por meio de sementes
modificadas geneticamente para resistir a alguns herbicidas. No entanto, este segmento
transformou-se em um duopólio com tendência da formação de um monopólio pela
Monsanto (COSTA; SANTANA, 2013). Por fim, existem os multiplicadores ou
sementeiros que são responsáveis pela multiplicação das sementes com tecnologia para
atender a demanda dos produtores (FLORIAN ROBERTI et al., 2015), da mesma forma
que existe também uma intensa colaboração interorganizacional para realização de
campos de testes de sementes. Essa colaboração que envolve os três elos da cadeia deste
trabalho (Fornecedores de insumos, Produtor Rural e Tradings) e mais as instituições de
pesquisa (ARAÚJO et al., 2013).
O segmento de defensivos agrícolas também é composto em sua maioria por
empresas multinacionais que apresentam uma estrutura de mercado oligopolizado. Essas
empresas são responsáveis pelos investimentos em pesquisa e em desenvolvimento de
produto que ocorre em centros de pesquisa internacionais para comercialização no mundo
(MARINO; ZYLBERSZTAJN, 2007; FLORIAN ROBERTI et al., 2015).
Essas industrias usam as revendas como canal de distribuição, que por sua vez,
podem ser revendas próprias, estabelecimentos comerciais independentes ou franquiados.
Assim, é possível atuar como redes que ajudam a aumentar a capilaridade dessas
industrias como ocorrem atualmente em que as revendas têm passado por um processo
de internacionalização (SALOMÃO, 2017). No Brasil existem aproximadamente cinco
mil (5000) revendas, dessas 450 estão no estado de Mato Grosso (ANDAV, 2017;
CEARPA-MT, 2017). Além das revendas, existe também os representantes comerciais,
os vendedores das fábricas e os sementeiros. Estes agentes geralmente atuam juntos nas
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revendas e nas cooperativas com a intensão de aproximar as indústrias aos canais de
distribuição e de melhorar a assistência técnica. No entanto, eles também mantém
relacionamento direto com os produtores, fazendo vendas diretas para grandes produtores
ou cooperativas, o que, às vezes, resulta em conflitos com as revendas (CASTRO et al.,
2007).
As cooperativas são um instrumento de coordenação da cadeia desenvolvida a
partir da iniciativa coletiva dos produtores e servem também como instrumento para
aumentar o poder de barganha e de delegar algumas atividades a uma gestão mais
profissional, como por exemplo, a negociação de compras de grandes lotes de insumos
com descontos. Além das cooperativas, os produtores interagem entre si por meio dos
sindicatos rurais e das associações de classe, onde se destaca a Aprosoja. Os produtores
interagem, ainda, cooperando localmente durante o processo produtivo, com trocas de
informações relacionadas ao uso de tecnologias, as informações de negociação de compra
de insumos e assuntos sobre a venda da produção.
Dentro da porteira temos a produção propriamente dita. O produtor rural utiliza
os insumos agrícolas para preparação da terra, do plantio, cultivo e da colheita da soja e
do milho. No Mato Grosso, o propriedade agrícola em média tem aproximadamente mil
(1000) hectares, sendo 50% das propriedades com até 1000 hectares; 33% possui entre
1000 e 3000 hectares; 13% tem entre 3000 e 10000; 3% entre 10 e 30 mil hectares e, por
fim, 2% tem acima de 30 mil hectares (FLORIAN ROBERTI et al., 2015; IMEA, 2016).
A FAMATO representa 33 mil produtores rurais nos diversos segmentos no Estado de
Mato Grosso (FAMATO, 2015). A Aprosoja, por sua vez, tem aproximadamente, 4 mil
associados no estado de MT (SAMPAIO, 2015).
Após a porteira, a jusante na CS tem-se os originadores que agem como
intermediadores do processo produtivo. Eles atuam em diferentes modelos de negócios
como: cerealistas, armazéns gerais, cooperativas, corretoras e tradings (FLORIAN
ROBERTI et al., 2015). Devido ao fato da venda da produção e da comercialização dos
grãos ser associado ao termo trading, optou-se aqui por utilizar esse termo neste estudo.
A originação está mais associado a atividade de coordenação de suprimento de grãos para
exportação ou esmagamento e a emissão de nota fiscal dos produtos agrícolas (PINAZZA,
2007).
As tradings se destacam nesse cenário, pois têm assumido um papel mais
integrativo na cadeia, atuando no fornecimento de insumos, na oxigenação, no
esmagamento, na exportação e até na distribuição e na comercialização de produtos finais
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(WESZ JUNIOR, 2011). Cooperativas, cerealistas e armazéns representam uma pequena
fatia do mercado, uma vez que mais de 90% do mercado de exportação é controlado por
grandes grupos conhecidos, tais com: o ABCD ADM, Bunge, Cargil, Dreifus. Além
desses existem grupos como AMAGGI, principalmente no MT e a Caramuru que tem se
destacado na comercialização (WESZ JUNIOR, 2011; FLORIAN ROBERTI et al., 2015).
Cabe lembrar também que tanto esses grupos como as multinacionais de insumos
e algumas redes de revendas têm desempenhado um papel importante no crédito de
custeio da produção e no fornecimento de insumos no Brasil (PINAZZA, 2007; WESZ
JUNIOR, 2011; SILVA; LAPO, 2012). A Figura 13 apresenta como o custeio de
produção no Estado de Mato Grosso tem-se distribuído.

Figura 13 - Financiamento do custeio de produção no MT

Fonte: IMEA (2016)

Com a restrição ao crédito e o aumento da burocracia para liberação de recursos,
por parte dos bancos públicos brasileiros, houve uma abertura de espaço para que outros
agentes da CS passassem a atuar também como agentes financeiros, que emprestam o
capital, geralmente, para pagamento durante a época de colheita na safra (WESZ JUNIOR,
2011; SILVA; LAPO, 2012). Isso é utilizado pelas empresas para fidelizar produtores
descapitalizados como: clientes de insumos, receber lucros da operação financeira e para
as tradings, além de servir como forma de garantir o fornecimento dos grãos como
matéria prima para exportação ou esmagamento (WESZ JUNIOR, 2011; SILVA; LAPO,
2012).
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Nesse modelo de financiamento também é oferecido a estratégia de barter ou troca,
em que o produtor adquire os insumos e os recursos financeiros em troca de uma
quantidade estabelecida em grãos que serão entregues na época da safra. Isso mitiga as
flutuações cambiais e de preços, no entanto embute-se os custos financeiros e uma taxa
de juros no montante de grãos que o produtor deve entregar (SILVA; LAPO, 2012;
SCARE; ANTOLINI, 2013; SAES; SILVEIRA, 2014).
Por fim, os níveis representados na Figura 12 apontam para as esmagadoras e
outras indústrias de derivados do óleo que realizam o processamento industrial que
transformam a soja em basicamente farelo e óleo. O farelo pode ser exportado ou
revendido para outras agroindústrias como insumo para alimentação animal. Já o óleo
pode ser destinado ao consumo humano como também para outras indústrias de alimentos,
indústria química e farmacêutica. Após a indústria de manufatura, os produtos finais são
encaminhados aos distribuidores que irão se encarregar de disponibilizar os produtos no
varejo para o consumidor final.
Batalha (2013) acrescenta que o gerenciamento de atividades em sistemas
agroindustriais é particularmente diferenciado de outros sistemas industriais por
apresentar características bem específicas, a seguir são descritas essas particularidades já
adaptadas a realidade das cadeias de soja e milho:
•

Sazonalidade de disponibilidade de matéria prima. Conforme pode ser
observado na Figura 14, a produção de soja e milho não segue um fluxo
contínuo. Ela segue a sazonalidade das estações e dos períodos de produção.
Logo, os insumos produtivos (fertilizantes, sementes e defensivos) precisam
estar disponíveis no início do plantio com quantidades necessárias e dentro
dos parâmetros intrínsecos necessários para a atingir os objetivos de qualidade
na produção. Em relação aos defensivos, devido à questão de assaltos e
roubos, a entrega tem acontecido de forma fracionada, próximo ao momento
da aplicação.
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Figura 14- Calendário de semeadura e de colheita de soja e milho no Mato Grosso

Fonte: IMEA - FERREIRA (2016)

A produção agrícola está sujeita a variações climáticas que não podem ser
controladas como os períodos de chuva, por exemplo. O clima também influencia a
variabilidade nos processos e nas técnicas de manejo que ocorrem em céu aberto. Por isso,
a produção está sujeita a diversas intempéries que irão influenciar diretamente na
qualidade dos produtos e na produtividade do trabalho, como por exemplo, a presença da
lama que pode danificar os equipamentos ou o excesso de umidade que pode
comprometer a qualidade dos grãos.
•

Variações da qualidade da matéria prima. As propriedades intrínsecas da
matéria prima podem influenciar muito nos resultados da atividade produtiva.
As propriedades químicas dos fertilizantes e outros agentes químicos
utilizados na preparação do solo também devem atender rigorosamente os
parâmetros para atingir a produtividade necessária. As sementes precisam ter
uma elevada taxa de germinação e ser corretamente posicionada em relação as
diversas características climáticas, a saber: regime de chuvas, períodos de
seca, temperatura e tempo de ciclo de vida. Os defensivos agrícolas precisam
que as características físicas, químicas e biológicas estejam dentro dos
parâmetros para que o modo de ação seja efetivo e produza os resultados
esperados.

•

Perecibilidade da matéria-prima. Os produtos oriundos da produção agrícola
em geral são perecíveis e precisam ser transformados. É preciso que tão logo
cheguem à instalação industrial ou a algum processamento como secagem e
limpeza para serem comercializados ou armazenados. A armazenagem deve
ser adequada às especificidades e às características de perecibilidade dos
produtos. Alguns produtores dispõem de infraestrutura de secagem e de
limpeza dos grãos e além de armazenagem. Já outros, no entanto, dependem
104

da infraestrutura de terceiros que podem ser outros produtores, cooperativas e
as tradings.
•

Sazonalidade do consumo. Alguns produtos da agroindústria estão sujeitos a
variações consideráveis na demanda em virtudes de questões específicas, tais
como:

a) datas específicas: alto consumo de chocolate na páscoa, b)

temperaturas quentes: aumento do consumo de cerveja ou sorvetes em épocas
mais específicas do ano; c) além disso, há de se considerar que também
existência de um hiato (gap) entre a sazonalidade de produção, principalmente
no caso dos grãos de soja e milho, isso envolve preocupações como
armazenagem.
•

Perecibilidade do produto final. Em alguns casos os produtos agroindustriais
são perecíveis e a qualidade do produto está ligada a velocidade que o produto
é disponibilizado ao consumidor. Assim, pode ser necessária uma
infraestrutura de armazenagem e distribuição que seja suficiente para receber
a produção e escoa-la até os consumidores.

Além desses, podem haver outros fatores específicos a cada cadeia produtiva da
agroindústria que precisam ser analisados de maneira mais cuidadosa (BATALHA, 2013).
O produtor rural e a empresa (foco nesta pesquisa) têm nas culturas de soja e milho uma
atividade de risco considerável, pois geralmente realizam-se os maiores investimentos no
início da safra quando se adquirem os insumos produtivos, iniciando a preparação para a
safa. Os lucros podem cair em função do tempo e de novas doenças e pragas, além da
possibilidade de o preço do produto cair no momento da comercialização da produção,
que, em geral, segue os preços da bolsa de Chicago por isso eles está sujeitam as variações
cambiais (VANDER VENNET; SCHNEIDER; DESSEIN, 2015).
Segundo Vander Vennet; Schneider e Dessein (2015), os fazendeiros
desenvolveram 3 estratégias para assegurar a sua renda e continuar na atividade, a saber:
aumento da escala; diversificação da produção e estratégias de agriculturas alternativas
(venda direta e agricultura orgânica).
A seguir, é apresentado o levantamento bibliométrico que serviu de base para
consulta a este estudo.
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5. LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO
Foi realizado um levantamento bibliométrico para servir como um índice de
consulta e busca por assunto. Para isso, foi conduzida uma busca e coleta sistemática de
artigos revisados por pares. Para a consulta foi utilizado a Web of Science e a Scopus,
duas bases com os melhores mecanismos para consulta e manipulação dos resultados
bibliométricos (BAR-ILAN, 2010; COSTA et al., 2012; LIU et al., 2015). Além dessas
bases, consultou-se a base do Spell para textos em português.
O acesso a essas bases foi feito por este pesquisador, via Universidade Federal de
Mato Grosso - UFMT, instituição a qual está vinculado. Esse acesso é possível por meio
do Portal de periódicos da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior, através da rede interna da UFMT ou pelo acesso remoto da Comunidade
Acadêmica Federada – café, um serviço oferecido pela Rede Nacional de Pesquisa – RNP.
Um estudo bibliométrico consiste no uso de indicadores que se dividem em
indicadores de qualidade, importância e impactos científicos (COSTA et al., 2012). As
principais leis bibliométricas são três: 1) a Lei de Bradford, que se ocupa de medir a
produtividade de periódicos, mediante uma relação da evolução das publicações de
determinado assunto ao longo dos anos e relacionando os periódicos com o maior número
de publicações daquele assunto; 2) a Lei de Lotka, que se dedica à avaliação da
produtividade científica de autores, conforme o número de publicações; 3) as Leis de
Zipf que avalia a frequência das palavras científicas mais utilizadas nas publicações.
Essas leis seguem, por sua vez, o princípio de “poucos com muitos”, como, por exemplo,
poucos periódicos com muitas publicações sobre um tema, e “muitos com poucos”, isto
é, poucos autores com uma grande produtividade em publicação de artigos (GUEDES;
BORSCHIVER, 2005). Desse conjunto de Leis explicitadas, a pesquisa bibliométrica
aqui realizada não aplicará as Leis de Zipf.
Há diversas críticas quanto ao uso dessas leis para levantamentos bibliométricos,
como é o caso, por exemplo, das bases de dados que têm mais periódicos de um
determinado país ou língua, descritas pela Lei de Bradford. Ou ainda, a falta de
padronização dos índices de produtividades que podem ser diferentes entre as bases.
Mesmo o índice H, considerado como inovador, apresenta diferença entre os indexadores
produzidos (COSTA et al., 2012).
Para este estudo, a evolução das publicações foi organizada compreendendo o
período de 2010 a 2017, considerando os periódicos com maior número de artigos, no
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período e sua respectiva avaliação de qualidade segundo o Qualis-CAPES, e por fim, os
autores com o maior número de citações no período, segundo os registros da base Web
of Science ou Scopos, dependendo da localização do artigo. Nesse contexto, cabe
observar que o Qualis Capes selecionado foi da área da Administração, quando ainda, o
periódico não era classificado para esta área, e por isso, adotou-se como critério indicar
o maior Qualis de outra área. A lista completa dos artigos analisados no levantamento
bibliométrico encontra-se no Apêndice A deste trabalho.
5.1. Prioridades competitivas
Para o tema Prioridades Competitivas, foram utilizadas como palavras- chave dois
termos: “Competitive Priorities” e Supply Chain, e “Competitive Priorities e Performance.
Encontrou-se na base do Web Of Science 50 artigos para o primeiro termo e para o
segundo, 139 artigos. Já na base SCOPUS, mediante pesquisa, foram encontrados 32
artigos para o primeiro termo e 90 artigos para o segundo. Na junção dessas pesquisas em
uma única base, com a remoção dos duplicados, restaram 159 artigos no total para o tema.
Gráfico 1 – Evolução das publicações de prioridades competitivas no período de 2010 a 2017

Fonte: Elaborado pelo autor
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Os dados ilustrados no Gráfico 1 demonstram que os trabalhos e publicações nessa
área vem se mantendo estáveis nos últimos anos, com um leve aumento a partir de 2015.
A seguir, a Tabela 1 apresenta os 30 periódicos com maior número de publicações e os
respecivos Qualis.

Tabela 1 - 30 Periódicos com maior número de publicações e o respectivo Qualis
Periódico
International journal of operations & production management
International journal of production research
International journal of operations and production management
Journal of cleaner production
Production planning & control
International journal of production economics
Journal of manufacturing technology management
International journal of logistics management
Industrial management & data systems
Journal of operations management
Management and production engineering review
International journal of advanced manufacturing technology
African journal of business management
Industrial management and data systems
Supply chain management-an international journal
Resources policy
Operations management research
Journal of supply chain management
Management decision
Total quality management & business excellence
Journal of engineering and technology management
Management research review
Service business
Dyna (colombia)
Applied soft computing
International journal of physical distribution and logistics management
Total quality management and business excellence
Journal of management
Industrial marketing management
Journal of business logistics
Total

QUALIS
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A1
NA
NA
A1
B3
A1
NA
A1
NA
A1
A1
A1
A1
A2
NA
B2
A2
A1
A1
NA
A1
NA

Nº de
artigos
15
11
10
7
7
7
6
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
111

Fonte: Elaborado pelo autor

A visualização dos dados na Tabela 2 mostra que os 30 periódicos com maior
número de publicações correspondem, aproximadamente, a 70% dos trabalhos publicados
na área durante o perído. Já a tabela a seguir, apresenta o nome dos autores e os
respectivos números de citações.
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Tabela 2 - Autores com maior número de citações
Nome dos autores
Tseng, Ming-Lang; Chiu, Anthony S. F.
Kroes, James R.; Ghosh, Soumen
Carey, Sinead; Lawson, Benn; Krause, Daniel R.
Tseng, Ming-Lang
Dai, J., Blackhurst, J.
Wagner, Stephan M.
Camison, Cesar; Villar Lopez, Ana
Wagner, Stephan M.; Grosse-Ruyken, Pan Theo; Erhun, Feryal
Chiappetta Jabbour, Charbel J.; da Silva, Eliciane M,; Paiva, Ely L.; Almada
Santos, Fernando C.
Schroeder, Roger G.; Shah, Rachna; Peng, David Xiaosong
Peng, D.X., Schroeder, R.G., Shah, R.
Drohomeretski, E., Gouvea Da Costa, S.E., Pinheiro De Lima, E., Garbuio,
P.A.D.R.
Boon-itt, Sakun; Wong, Chee Yew
Oltra, Maria J.; Luisa Flor, M.
Nahm, Y.-E., Ishikawa, H., Inoue, M.
Laosirihongthong, Tritos; Adebanjo, Dotun; Tan, Keah Choon
Kathuria, Ravi; Porth, Stephen J.; Kathuria, N. N.; Kohli, T. K.
Hendry, L., Huang, Y., Stevenson, M.
Lee, Dong Myung; Drake, Paul R.
Zhao, Zhen-yu; Ling, Wen-jun; Zillante, George; Zuo, Jian
Huang, Xiaowen; Gattiker, Thomas F.; Schroeder, Roger G.
Díaz-Garrido, E., Martín-Peña, M.L., Sánchez-López, J.M.
Longoni, Annachiara; Cagliano, Raffaella
Lam, J.S.L., Lai, K.-H.
Luzzini, Davide; Caniato, Federico; Ronchi, Stefano; Spina, Gianluca
Longoni, A., Cagliano, R.
Chiappetta Jabbour, Charbel Jose; Lopes de Sousa Jabbour, Ana Beatriz
Ramesh, Varun; Kodali, Rambabu
Peng, David Xiaosong; Schroeder, Roger G.; Shah, Rachna
Cai, Shaohan; Yang, Zhilin
Total

Ano de
publicação
2013
2010
2011
2011
2012
2011
2010
2012

Total de
citações
90
79
73
66
55
44
37
36

2012

31

2011
2011

28
28

2014

27

2011
2010
2013
2013
2010
2013
2010
2012
2010
2011
2015
2015
2012
2015
2016
2012
2011
2014

26
25
25
24
24
24
23
22
21
21
20
20
19
19
18
18
18
17
978

Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dessa tabela pode-se observar quais autores e trabalhos se destacam ao
longo dos anos dentro do tema, como demonstrou o trabalho de Tseng e Chiu, de 2013,
que possui 10 citações a mais que o trabalho de Kroes e Ghosh (2010). Apesar da
possibilidade de inflação do número de citações por autocitação (COSTA et al., 2012),
essa tabela serve como parâmetro dos trabalhos com maior reconhecimento por parte dos
pares, que os adotam como referência.
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5.2. Alinhamento da cadeia de suprimentos
No tema Alinhamento, os termos pesquisados foram: "Supply Chain" e
“Alignment”. Na base do Web Of Science, a busca retornou 258 artigos, enquanto a base
SCOPUS indicou um total de 300 artigos. Procedendo-se a junção dessas pesquisas com
a respectiva remoção de artigos duplicados, restaram 320 artigos no total para esse tema.

Gráfico 2- Evolução do número de publicações em alinhamento da cadeia de suprimentos

Evolução do número de publicações período 2010 - 2107
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Fonte: Elaborado pelo autor

Os dados do Gráfico 2 evidenciam uma evolução lenta, porém crescente em
relação ao número de publicações na área de alinhamento da cadeia de suprimentos. Na
sequência, a Tabela 3 apresenta a lista dos periódicos com maior número de artigos e as
respectivas classificações, segundo o Qualis CAPES.

110

Tabela 3 - Periódicos com maior número de artigo para o tema alinhamento da cadeia de suprimentos
Periódicos
QUALIS
Nº de Artigos
International journal of production economics
A1
17
Supply chain management-an international journal

?

12

International journal of operations & production management

A1

11

Journal of cleaner production

A1

10

Industrial marketing management

A1

10

International journal of production research

A1

9

Production planning & control

A1

7

?

6

International Journal of Operations and Production Management

A1

6

International journal of physical distribution & logistics management

A1

5

European journal of operational research

A1

5

?

5

Benchmarking

A1

5

Journal of supply chain management

A1

4

International journal of logistics management

A2

4

?

4

Journal of manufacturing technology management

A1

4

Production and operations management

A2

4

Journal of operations management

Journal of business logistics

International journal of logistics-research and applications

International Journal of Procurement Management

?

4

International Journal of Productivity and Performance Management

A1

4

Industrial management & data systems

A1

3

Computers in industry

A2

3

International journal of computer integrated manufacturing

A2

3

?

3

Information systems frontiers

A1

3

Management science

A1

3

Journal of service management

Benchmarking-an international journal

?

3

Journal of enterprise information management

A1

3

Supply chain management

A1

3

International Journal of Business Information Systems

A2

3

Total

166

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode-se observar, há um predomínio de publicação de auto impacto e mais
uma vez, podemos constatar a já citada lei “de poucos com muitos”, ou seja, 10 periódicos
respondem, aproximadamente, por 30% das publicações encontradas para este tema. A
seguir, a Tabela 4 apresenta a distribuição das citações entre os 30 autores mais citados.
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Tabela 4 - Autores e ano da publicação com maior número de citações para o tema alinhamento
Ano de
Total de
Nome dos autores
publicação
citações
Kroes, James R.; Ghosh, Soumen
2010
79
Oliva, Rogelio; Watson, Noel
2011
70
Rai, Arun; Tang, Xinlin

2010

68

2010

55

2010

54

Liang, Ting-Peng; You, Jun-Jer; Liu, Chih-Chung

2010

52

Pero, Margherita; Abdelkafi, Nizar; Sianesi, Andrea; Blecker, Thorsten

2010

47

Thun, Joern-Henrik

2010

43

2010

43

Lockstrom, Martin; Schadel, Joachim; Harrison, Norma; Moser, Roger;
Malhotra, Manoj K.
Cao, Mei; Vonderembse, Mark A.; Zhang, Qingyu; Ragu-Nathan, T. S.

Wiengarten, Frank; Humphreys, Paul; Cao, Guangming; Fynes, Brian;
McKittrick, Alan
Gatignon, Aline; Van Wassenhove, Luk N.; Charles, Aurelie

2010

41

Kannan, Vijay R.; Tan, Keah Choon

2010

40

Khan, Omera; Christopher, Martin; Creazza, Alessandro

2012

38

Qrunfleh, Sufian; Tarafdar, Monideepa

2014

37

Tseng, Yi-Hong; Lin, Ching-Torng

2011

37

Stavrulaki, Euthemia; Davis, Mark

2010

32

Dossi, A., Patelli, L.

2010

30

2014

28

Melnyk, Steven A.; Bititci, Umit; Platts, Ken; Tobias, Jutta; Andersen,
Bjorn
Lee, Ki-Hoon

2012

24

Ng, Irene C. L.; Ding, David Xin; Yip, Nick

2013

23

Ye, Fei; Wang, Zhiqiang

2013

23

Whitten, G. Dwayne; Green, Kenneth W., Jr.; Zelbst, Pamela J.

2012

23

Tan, Keah Choon; Kannan, Vijay R.; Hsu, Chin-Chun; Leong, G. Keong

2010

23

Leppelt, Thomas; Foerstl, Kai; Reuter, Carsten; Hartmann, Evi

2013

22

Kumar, Sameer; Schmitz, Stephanie

2011

22

Ryu, Kwangyeol; Yucesan, Enver

2010

22

Grosvold, J., Hoejmose, S.U., Roehrich, J.K.

2014

22

Yan, X., Zhang, M., Liu, K.

2010

22

Castelli, C.M., Brun, A.

2010

22

Wu, Tienhua; Wu, Yen-Chun Jim; Chen, Yenming J.; Goh, Mark

2014

21

Smirnova, Maria; Henneberg, Stephan C.; Ashnai, Bahar; Naude, Peter;
Mouzas, Stefanos

2011

21
1084

Fonte: Elaborado pelo autor

Verificou-se na Tabela 4 que existe um predôminio de publicações mais antigas
em relação ao número de citações. Chama a atenção o fato do trabalho de Kroes e Ghosh
(2010) figurar como o segundo mais citado para o tema de prioridades competitivas e, em
contrapartida, ocupar o primeiro lugar no tema alinhamento. Isso mostra que a adesão de
diferentes temas cria um efeito sinérgico para a possibilidade de citação do trabalho.
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5.3. Desempenho
O tema de Desempenho, inicialmente, foi pesquisado pelos termos: “supply chain”
e “Performance”, tanto na base Web Of Science como na base SCOPUS. A pesquisa
resultou em mais de seis mil artigos. A fim de operacionalizar a bibliometria limitou-se a
análise em dois mil artigos mais citados de cada base. Após remover os artigos duplicados
dessas duas bases, restaram 3021 artigos, evidenciando, assim, haver pouca sobreposição
de artigos para este tema.
Gráfico 3 – Evolução do número de publicações para o tema desempenho

Evolução do número de publicações período 2010 - 2107
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Fonte: Elaborado pelo autor

A partir da análise do Gráfico nota-se uma aparente redução do número de
publicações para este tema de Desempenho. Como trata-se de um tema com elevado
número de publicações, a variação mais sensível ocorreu apenas em 2015 e 2016.
Também destacou o elevado número de artigos publicados por periódicos, conforme
mostra a Tabela 5, a seguir, já que os 3 primeiros periódicos acumularam o equivalente a
20% das publicações para o tema, enquanto que os 30 periódicos com maior número de
citações possuem aproximadamente 50% das publicações.
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Tabela 5 - Periódico segundo a classificação qualis e o número de artigos para desempenho
Periódico

QUALIS

Nº de Artigos

International journal of production economics

A1

311

International journal of production research

A1

191

Journal of cleaner production

A1

142

European journal of operational research

A1

97

Journal of operations management

?

93

Supply chain management-an international journal

?

89

Expert systems with applications

A1

66

International journal of operations & production management

A1

66

International journal of physical distribution & logistics management

A1

57

?

50

Journal of supply chain management

A1

48

Industrial marketing management

A1

40

Production planning & control

A1

40

Production and operations management

A2

36

International journal of advanced manufacturing technology

A1

34

Industrial management & data systems

A1

33

International journal of logistics management

A2

33

Computers & industrial engineering

A1

32

?

27

Journal of business logistics

Omega-international journal of management science
Applied mathematical modelling

A2

26

Decision sciences

?

25

Resources conservation and recycling

?

22

Transportation research part e-logistics and transportation review

?

22

A1

21

Decision support systems
Business strategy and the environment

?

21

Computers & operations research

A1

21

Supply chain management

A1

21

International journal of logistics systems and management

A2

20

Computers and industrial engineering

A1

20

?

19

Journal of purchasing and supply management
Total

1723

Fonte: Elaborado pelo autor

A seguir, na Tabela 5, merece destaque o número de citações por artigo,
sendo que os 30 trabalhos mais citados correspondem, aproximadamente a seis mil e
quinhetas citações.
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Tabela 6 - 30 artigos com maior número de citações
Ano de
publicação
2010

Total de
citações
724

Flynn, BB; Huo, BF; Zhao, XD

2010

500

Sarkis, J; Zhu, QH; Lai, KH

2011

377

2012

316

2011

284

Cao, M; Zhang, QY

2010

284

Carter, CR; Easton, PL

2011

242

Xu, LD

2011

237

Xu, LD

2011

237

Nyaga, GN; Whipple, JM; Lynch, DF

2010

226

Melville, NP

2010

198

Bai, C; Sarkis, J

2010

195

Buyukozkan, G; Cifci, G

2012

188

Buyukozkan, G; Cifci, G

2011

188

Buyukozkan, G; Cifci, G

2012

188

Buyukozkan, G; Cifci, G

2013

188

Hassini, E; Surti, C; Searcy, C

2012

186

Diabat, A; Govindan, K

2011

181

Wong, CY; Boon-itt, S; Wong, CWY

2011

180

Yang, MG; Hong, P; Modi, SB

2011

175

Sundarakani, B; de Souza, R; Goh, M; Wagner, SM; Manikandan, S

2010

172

Gold, S; Seuring, S; Beske, P

2010

165

Prajogo, D; Olhager, J

2012

159

Villena, VH; Revilla, E; Choi, TY

2011

153

Kuo, RJ; Wang, YC; Tien, FC

2010

151

Christopher, M., Holweg, M.

2011

150

Esteves, A.M., Franks, D., Vanclay, F.

2012

150

Tang, O; Musa, SN

2011

150

Zhao, XD; Huo, BF; Selen, W; Yeung, JHY

2011

149

Nome dos autores
Ho, W., Xu, X., Dey, P.K.

Duflou, JR; Sutherland, JW; Dornfeld, D; Herrmann, C; Jeswiet, J;
Kara, S; Hauschild, M; Kellens, K
Cao, M; Zhang, QY

Total

6693

Fonte: Elaborado pelo autor

Num segundo momento, buscou-se restringir o número de resultados, pesquisando,
assim, outros dois termos: “Supply Chain” e “Performance” e “Agribusiness”, e “Supply
Chain” e “Performance” e “Coopetition”. Encontrou-se na base do Web Of Science 20
artigos para o primeiro termo e 11 para o segundo. Já para a base SCOPUS, o resultado
da pesquisa foi de 29 artigos para o primeiro termo e 2 artigos para o segundo. Na junção
dessas pesquisas e das duas bases foram removidos os duplicados, ficando apenas 50
artigos para o tema desempenho.
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Gráfico 4 – Evolução das publicações relacionados ao desempenho para cadeia de suprimentos
agronegócio e coopetição

Evolução do número de publicações período 2010 - 2107
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Fonte: Elaborado pelo autor

Nota-se no gráfico 4 que a associação de CS, agronegócio, coopetição e
desempenho tem um ritmo de publicações menos acelerado que os demais termos
pesquisados. Isso indica, de certa forma, uma escassez de publicações dessa natureza.
Pode-se observar, portanto uma tendência de aumento do número de publicações
associando esses termos.
A Tabela 7 apresenta os principais periódicos com as respectivas classificações e
número de artigos. Em um primeiro momento, notou-se que havia apenas 27 periódicos
com artigos nesses temas, o que indica que o desempenho do agronegócio e da coopetição
pode ser melhor explorado. Em um segundo momento, observa-se que 14 dos periódicos
não possuem Qualis Capes, e isso geralmente ocorre porque trabalhos brasileiros ainda
não foram inseridos nesses periódicos. Dos 13 periódicos com Qualis, 10 são avaliados
com alto fator de impacto Qualis, o que demonstra uma oportunidade para publicações.
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Tabela 7 - Periódicos segundo classificação qualis e número de artigos
Periódicos
International food and agribusiness management review

QUALIS

Nº de Artigos

A2

15

British food journal

A2

6

Agribusiness

A2

3

?

2

A1

2

Supply chain management-an international journal
International journal of productivity and performance management
Sociologia ruralis

?

1

American journal of agricultural economics

A1

1

International journal of logistics management

A2

1

Amfiteatru economic

?

1

Competition & change

?

1

Economia agraria y recursos naturales

?

1

Journal of operations management

?

1

A1

1

Technological forecasting and social change
Sustainability

?

1

A1

1

?

1

Journal of business economics and management

B1

1

Journal of business research

A1

1

?

1

A2

1

Annals of Public and Cooperative Economics

?

1

Rural Society

?

1

International Journal of Applied Business and Economic Research

?

1

Custos e Agronegocio

B1

1

Procedia manufacturing

International journal of operations & production management
South african journal of business management

International journal of logistics-research and applications
International Journal of Logistics Systems and Management

B4

1

Research in Accounting in Emerging Economies

?

1

Logistics research

?

1

Total

50

Fonte: Elaborado pelo autor

Chamou a atenção na Tabela 8 que alguns trabalhos não foram citados nenhuma
vez, apesar de se tratarem de publicações mais recentes, que ainda não receberam a
atenção de outros pesquisadores.
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Tabela 8 – Autores, ano de publicação e número de citações
Ano de
publicação

Total de
citações

Busch, Lawrence

2010

37

Pathak, Surya D.; Wu, Zhaohui; Johnston, David

2014

17

King, Robert P.; Boehlje, Michael; Cook, Michael L.; Sonka, Steven T.

2010

15

Liu, Min-Ling; Liu, Na-Ting; Ding, Cherng G.; Lin, Chieh-Peng

2015

10

Pascucci, S., De-Magistris, T.

2013

9

Bryceson, K.P., Slaughter, G.

2010

8

Jie, F., Parton, K.A., Cox, R.J.

2013

7

Anastasiadis, Foivos; Poole, Nigel

2015

6

Ross, R. Brent; Pandey, Vivek; Ross, Kara L.

2015

6

Jie, Ferry; Parton, Kevin A.; Cox, Rodney J.

2013

6

Rankin, A., Gray, A.W., Boehlje, M.D., Alexander, C.

2011

6

Folinas, D.K., Bochtis, D.D., Sørensen, C.A.G.

2011

6

Rankin, Amber; Gray, Allan W.; Boehlje, Michael D.; Alexander,
Corinne
Schulze-Ehlers, Birgit; Steffen, Nina; Busch, Gesa; Spiller, Achim

2011

5

2014

3

Höhler, J., Kühl, R.

2014

3

Peterson, H.C.

2013

3

Volpentesta, A.P., Ammirato, S., Della Gala, M.

2013

3

Lu, Iuan-Yuan; Kuo, Tsuanq; Lin, Ting-Syuan; Tzeng, Gwo-Hshiung;
Huang, Shan-Lin
Meehan, Joanne; Bryde, David J.

2016

2

2015

2

Sepehri, M.; Fayazbakhsh, K.

2011

2

Junior, H.S.F., Meuwissen, M.P.M., Filho, J.A., Lansink, A.G.J.M.O.

2016

2

Hastings, Kathleen; Howieson, Janet; Lawley, Meredith

2016

1

Storer, Maree; Hyland, Paul; Ferrer, Mario; Santa, Ricardo; Griffiths,
Andrew
Manfredo, Mark R.; Sanders, Dwight R.; Scott, Winifred D.

2014

1

2011

1

Maumbe, B.M., Brown, C.

2013

1

Manfredo, M.R., Sanders, D.R., Scott, W.D.

2011

1

Savov, Radovan; Cheben, Juraj; Lancaric, Drahoslav; Serences, Roman

2017

0

Ji, Chen; Jia, Fu; Trienekens, Jacques

2017

0

O'Keeffe, Patrick

2016

0

Calderon Garcia, Haydee; Kolbe, Diana

2016

0

Nome dos autores

Fonte: Elaborado pelo autor

Por outro lado, foi possível notar que algumas publicações mais recentes (2014 e
2015) têm recebido mais atenção e aprovação dos pares. Pesquisas na área de cadeia de
suprimentos, coopetição e desempenho são escassas quando comparadas as outras áreas
pesquisadas, o que evidencia o potencial para contribuições nesse sentido.
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5.4. Coopetição
Para o tema Coopetição, foram usados os seguintes operadores: “Coopetition (Ou
Co-opetition) e Supply Chain”, e “Coopetition (Ou Co-opetition) e Performance”. O uso
desses operadores resultou em 135 artigos e a distribuição delas ao longo do tempo está
representada no Gráfico 5.
Gráfico 5 - Evolução das publicações em coopetição, CS e desempenho

Evolução do número de publicações período 2010 - 2107
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Fonte: Elaborado pelo autor

A busca resultou em 40 artigos para o primeiro termo e 97 artigos para o segundo
termo na base do Web Of Science. Na base SCOPUS, a pesquisa resultou em 45 artigos
para o primeiro termo e 38 artigos para segundo. Removidos os duplicados, restaram 135
artigos para o referido tema. Desses 73, estão concentrados em 30 periódicos conforme a
Tabela 9.
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Tabela 9 - 30 periódicos com maior número de artigos no tema coopetição.
Periódicos
QUALIS
Industrial marketing management
A1
Journal of business research

Nº de Artigos
17

A1

5

?

3

A1

3

?

3

Technology analysis & strategic management

A1

3

International journal of technology management

B3

3

British journal of management
Technological forecasting and social change
Journal of operations management

Communications of the association for information systems

?

3

Journal of the operational research society

A1

3

International Journal of Production Economics

A1

3

International journal of project management

A1

2

Computers in human behavior

A2

2

South african journal of business management

?

2

Internet research

?

2

International journal of innovation management

A2

2

British food journal

A2

2

Supply chain management

A1

2

Research policy

A1

1

?

1

Journal of product innovation management
Decision sciences

?

1

Journal of knowledge management

A1

1

Scandinavian journal of management

A1

1

Information processing & management

?

1

Journal of marketing

A1

1

International small business journal

A1

1

Journal of business & industrial marketing

A1

1

Ieee transactions on automatic control

A1

1

Journal of systems and software

A2

1

Etri journal

A2

1

Business horizons

A1

1
73

Fonte: Elaborado pelo autor

A coopetição de forma isolada também mostrou-se ser um tema, relativamente
desconsiderado no âmbito da pesquisa. Pode-se notar que o periódico Industrial
Marketing Management com Qualis A1, tem 3 vezes mais publicações que o segundo
periódico, com maior número de citações. Isso se deve a uma recente edição especial
ligada ao tema desta pesquisa, a coopetição. Na sequência, a Tabela 10 apresenta os dados
de número de citações.
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Tabela 10 - Autores com trabalhos contendo maior número de citações em coopetição.

Nome dos autores
Gnyawali, Devi R.; Park, Byung-Jin (Robert)
Ritala, Paavo; Hurmelinna-Laukkanen, Pia
Ritala, Paavo
Eriksson, Per Erik; Westerberg, Mats
Li, Y., Liu, Y., Liu, H.
Wilhelm, Miriam M.
Tomlinson, P.R., Fai, F.M.
Bouncken, Ricarda B.; Kraus, Sascha
Eriksson, P.E.
Park, Byung-Jin (Robert); Srivastava, Manish K.;
Gnyawali, Devi R.
Peng, Tzu-Ju Ann; Pike, Stephen; Yang, Johnson
Chung-Hsin; Roos, Goeran
Bouncken, R.B., Fredrich, V.
Baruch, Yehuda; Lin, Chieh-Peng
Nair, Anand; Narasimhan, Ram; Bendoly, Elliot
Zhang, J., Frazier, G.V.
Ritala, Paavo; Golnam, Arash; Wegmann, Alain
Ghobadi, Shahla; D'Ambra, John
Kovács, G., Spens, K.
Lin, Chieh-Peng; Wang, Yi-Ju; Tsai, Yuan-Hui; Hsu,
Yu-Fang
Pathak, Surya D.; Wu, Zhaohui; Johnston, David
Enberg, Cecilia
Ritala, Paavo; Sainio, Liisa-Maija
Yami, Said; Nemeh, Andre
Ritala, Paavo; Tidstrom, Annika
Ghobadi, Shahla; D'Ambra, John
Reniers, Genserik; Dullaert, Wout; Visser, Lenny
Ho, Hilbun (Dixon); Ganesan, Shankar
Wild, N., Zhou, L.
Hung, Shiu-Wan; Chang, Chia-Chin
Bengtsson, Maria; Johansson, Marlene

Ano de
publicação
2011
2013
2012
2011
2011
2011
2013
2013
2010

Total de
citações
145
62
61
54
54
52
47
44
44

2014

37

2012

32

2012
2012
2011
2011
2014
2012
2010

25
24
23
23
22
22
20

2010

18

2014
2012
2014
2014
2014
2013
2010
2013
2011
2012
2014

17
17
16
16
15
15
15
14
14
13
12
973

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode-se observar os dados contidos na Tabela 10, apesar de relativamente
ter um número menor de publicação na área de coopetição, os autores têm recebido um
número considerável de citações. A seguir, são apresentados os mesmos resultados de
buscas em uma base nacional.
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5.5. Levantamento na base Spell
A fim de identificar as contribuições nacionais para os temas pesquisados, foram
realizadas as mesmas buscas com o uso dos mesmos operadores em inglês e em português
na base Spell.
Para o tema prioridade competitiva foi identificado 1 artigo no peródico Journal
of Operations and Supply Chain Management, publicado em 2011, periódico B3, sem
nenhuma citação.
O Tema Coopetição por seu turno, resultou em apenas um artigo de 2016, no
Periódico Revista Gestão & Planejamento classificado como Qualis B2, sem
identificação de citações.
As buscas para o tema alinhamento, resultaram em 03 artigos os detalhes
encontram-se na Tabela 11. Chama a atenção, que os artigos identificados na base Spell
para os temas prioridades competitivas, coopetição e alinhamento, estavam todos dentro
da classificação de B1 a B3, no Qualis Capes.
Tabela 11 - Resultados para o tema alinhamento na base Spell
Periódicos

Qualis

Nº de Artigos

Journal of Operations and Supply Chain Management

B3

2

Revista de Negócios

B1

1

Ano de
publicação
2015

Total de
citações
0

2012

0

2012

0

Autores
Abbade, Eduardo Botti
Yoho, Keenan D.; Simmons, Solon J.
Martins, Ricardo Silveira; Souza Filho, Osmar Vieira; Pereira,
Susana Carla Farias; Di Serio, Luiz Carlos.
Fonte: Elaborado pelo autor

O tema desempenho, por sua vez, resultou em 3 artigos que estão listados na tabela
a seguir com os respetivos Qualis. A base de dados não identificou citações dos referidos
artigos, conforme demonstram os dados da Tabela 12.
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Tabela 12 - Classificação do periódico, número de publicações, qualis e ano de publicação
Periódicos
QUANTIDADE
QUALIS
BASE - Revista de Administração e Contabilidade da
1
B1
UNISINOS
Revista de Gestão
1
?
Contabilidade Vista & Revista

1

A2

Cunha Callado, Antônio André; Cunha Callado, Aldo
Leonardo; Chaves, Renata Porto.
Barra, Geraldo Magela Jardim; Ladeira, Marcelo Bronzo

2015

Total de
citações
0

2017

0

Cunha Callado, Antônio André

2016

0

Autores

Ano de publicação

Fonte: Elaborado pelo autor

Conforme pode ser observado na Tabela 12, apenas um periódico identificado
nesta pesquisa, na base Spell recebeu a classificação “A” do Qualis capes. Notoriamente,
os resultados das buscas na base Spell retornou um número significativamente menor do
que os obtidos pelos outros mecanismos.

5.6. Considerações sobre o levantamento bibliométrico
Com os dados aqui levantadas, foi possível reunir e validar informações, conceitos,
variáveis, contextos e pressupostos que ajudaram a estabelecer uma base de trabalho para
esta pesquisa. A partir dela foi possível, portanto, redigir parte do texto da pesquisa,
estabelecer padrões e relações entre variáveis (ROWLEY; SLACK, 2004).
Esse levantamento possui algumas limitações. Primeiro, porque está restrito a um
número limitado de palavras-chave utilizadas para consultar as bases de dados, sem a
utilização de sinônimos. Segundo, porque está restrito as línguas portuguesa e inglesa.
Terceiro, porque não foi realizada uma revisão sistematizada da literatura que permitisse
explorar melhor os dados deste levantamento bibliométrico.
Por certo, estes mecanismos, apesar de serem um dos melhores para a consulta e
levantamento bibliométrico, podem não cobrir todo o espectro da literatura disponível,
uma vez que as próprias bases não são uma amostra intencional, determinadas pelos
parâmetros impostos por seus gestores(MUGNAINI et al., 2004).
Como forma de amenizar essa questão, foram realizadas pesquisas adicionais de
forma não sistemática nas bases disponibilizadas pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Proquest, Ebscol e Jstore. Além dessas, também foi consultada a ferramenta
Google Acadêmico para publicações em idioma português e os resultados encontrados
foram significativamente maiores que os obtidos por meio de consulta a base Spell. Essas
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consultas adicionais foram realizadas com o objetivo de identificar artigos não listados
nos resultados da busca bibliométrica, que poderiam contribuir com os temas pesquisados.
Em alguns casos, os mecanismos de pesquisa não forneciam acesso ao texto
completo, ao se deparar com essa limitação, uma busca complementar pelos outros
mecanismos era realizada até encontrar o texto completo. Quando algum texto não estava
disponível em nenhuma das bases, o pesquisador recorria ao Research Gate para solicitar
ou obter uma cópia do artigo completo, em alguns casos quando os textos eram clássicos,
o pesquisador recorria a outros pesquisadores da área para obter acesso ao material. Por
fim, como última alternativa, o autor recorria aos e-mails divulgados dos autores para
solicitar uma cópia do artigo completo. No caso do material disponível em livros, foram
utilizadas as bibliotecas da UFMT e Mackenzie, além do acervo pessoal do pesquisador
e outros colegas pesquisadores. Dessa forma, pode-se ter acesso a todos os originais
citados neste texto.
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6. FASE QUALITATIVA
Foram realizadas 12 entrevistas entre novembro de 2016 e junho de 2017. Desse
total, seis eram gestores de propriedades rurais, (dos quais, cinco eram proprietários ou
sócio-proprietários e um gerente). Do grupo dos fornecedores de insumos, foram
entrevistados dois gerentes regionais de revenda e dois representantes comerciais (de
semente e insumos químicos). No nível das tradings, foram entrevistados um sócio
proprietário e um gerente de trading.
Desses entrevistados, oito possuíam Curso Superior e Especialização, dois com
Curso Técnico Médio, enquanto dois possuíam Nível Fundamental Incompleto. Todos
eram profissionais experientes e atuavam a mais de cinco anos em atividades relacionadas
à produção de soja e milho. Na próxima seção serão apresentados os resultados das
entrevistas, distribuídos em bloco correspondente dos constructos analisados.
6.1.1. A gestão das empresas e as prioridades competitivas
Como as entrevistas foram conduzidas em um caráter mais dialógico, sendo
guiada por um roteiro semi-estruturado, o pesquisador não seguiu a ordem das perguntas
de forma rígida (GODOI; MATTOS, 2007).
Após a transcrição das entrevistas com o auxílio do software NVivo, foi realizada
uma consulta de frequência de palavras e termos similares e com base nesses dados foi
possível elaborar a Figura 15 que se trata de uma nuvem de palavras.
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Figura 15 - Nuvem de palavras das respostas da entrevista semiestruturada

Fonte: Elaborado pelo autor

A nuvem de palavras ou nuvem de texto é uma forma de representação de dados
linguísticos, de modo a visualizar a frequência com que as palavras são usadas dentro de
um determinado contexto (FRANCISCO, 2011). Com esse recurso o pesquisador pode
ter insights de temas e assuntos emergentes do problema estudado.
A primeira pergunta do questionário foi elaborada com a intenção de iniciar o
diálogo e preparar o entrevistado para responder perguntas relacionadas ao tema de
administração de empresas e gestão da cadeia de suprimentos nos três níveis a serem
abordadas na entrevista.
O Entrevistado 12 avaliou o efeito de instituições para aperfeiçoar a gestão aos
mesmo tempo que avalia como a empresa dele tem atuado nesse sentido:
“Têm sim. Hoje, com a vinda da APROSOJA, Embrapa,
Programa Soja Livre, isso fez o quê? Ele deu um suporte, até
mesmo as empresas, deu um suporte muito grande para o produtor
rural. Então o produtor rural, hoje, é uma pessoa que é muito bem
informada. Um exemplo: a gente faz aqui, na "CR trade", o
ProTerra: a gente certifica algumas propriedades...”. Entrevistado
12.
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Isso demonstra a importância das instituições e associação de classe para o
desenvolvimento da cadeia e aprimoramento da gestão, principalmente os produtores
rurais (NEVES, 2008, 2015).
Já o entrevistado 04 falou sobre os produtores:
“Em partes, você tem um grupo de clientes que já trabalha como
uma empresa. Ele faz uma gestão muito detalhada de custos. Ele
tem assessoria técnica. Ele tem um monte de gente trabalhando
na gestão de pessoas, na gestão de custos, toda uma formatação
na parte técnica dentro da fazenda. Trabalha como uma empresa
realmente”. Entrevistado 4.
Esse discurso sugere que a realidade dos produtores no Mato Grosso é diferente
daquela encontrada no Rio Grande do Sul, onde a gestão é mais familiar e sem muito
profissionalismo (FLORIAN ROBERTI et al., 2015).
Entrevistado 10, por sua vez comentou sobre a realidade das revendas:
“Hoje nós já temos o balanço auditado, nós estamos colocando a
ISO

9001.

Então

está

todo

mundo

buscando

essa

profissionalização. E, do lado do produtor, também acho que é
mais difícil a profissionalização. O que eu vejo que está
acontecendo é: se está mudando um pouquinho a geração, está
saindo do colono, do cara que veio lá do sul, do Paraná, para
colonizar o Mato Grosso, é um cara geralmente sem estudo, mas
que tinha experiência, tinha aquela força de vontade no campo.
Quem está assumindo é o filho dele: já nasceu em uma condição
financeira muito melhor, já pegou uma situação mais pronta e que
também teve oportunidade de estudar”. Entrevistado 10
Em geral, os respondentes avaliaram que as empresas rurais têm uma boa gestão
e que no nível de fornecimento de insumos e tradings, já tem uma gestão mais
profissionalizada, ao passo que no nível das propriedades rurais esse processo avança bem
adiantado.
Conforme recomendação de Flores (1994), foram codificados os trechos das
respostas dos entrevistados, os nós de codificação correspondiam aos conceitos que
formam as prioridades competitivas, representadas na

Figura 16. O objetivo era

identificar na fala dos entrevistados as prioridades competitivas mais recorrentes nas
empresas, especificamente na cadeia de soja e milho.
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Figura 16 - Prioridades competitivas

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (FERDOWS; MEYER, 1990; BOYER; LEWIS, 2009; KROES;
GHOSH, 2010)

As prioridades competitivas identificadas na literatura tiveram uma boa aderência
com as atividades da cadeia de soja e milho. Chamou a atenção que as prioridades de
Flexibilidade e Velocidade ocorreram pouco no discurso dos entrevistados. Isso ocorreu
devido as características da atividade como área produtiva fixa, a sazonalidade, a área
produtiva fixa e a perecibilidade (BATALHA, 2013). Uma vez que a área produtiva fixa
dificulta a flexibilidade de volume, ao passo que a sazonalidade do regime de chuvas e
estações impõem um período produtivo fixo, e como trata-se de produtos perecíveis,
existe um limite para fazer entregas em momentos diferentes.

Esses elementos

impuseram uma preocupação tão onipresente com essas prioridades competitivas que elas
assumiram características de algo fixo e determinado, ao ponto de não estar no espectro
que os entrevistados podiam gerenciar de maneira a alavancar a competitividade das
organizações. Logo, eles citaram apenas aquelas que eles podiam gerenciar.
A análise do conteúdo das entrevistas evidenciou que as prioridades competitivas
de custos, qualidade, elevado uso de tecnologias (inovadoras) em produtos e processos,
visam a produtividade, qualidade e baixos custos e mitigação dos riscos de produção.
Essas prioridades são os direcionadores da estratégia para cada período de safra, soma-se
ainda as prioridades, o acesso ou disponibilidade de crédito e uma busca contínua da
confiabilidade, desempenho e entrega das matérias primas e do produto final. Entre os
produtores rurais, principalmente, tais critérios estão bem internalizados, como pode ser
visto no trecho a seguir:
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“Exatamente isso, para eu sobreviver no mercado uma coisa que
eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que produzir um produto
de qualidade e um custo baixo, entendeu? Eu tenho que ter uma
alta produtividade aliada a qualidade com custo baixo. Assim me
torno competitivo. ” Entrevistado 07.
Evidenciou-se assim, em primeiro momento, as características de produtos
funcionais e da cadeia enxuta (FISHER, 1997; MASON-JONES et al., 2000;
MACHADO et al., 2013; LYONS; MA, 2014), em um segundo momento, notou-se que
as prioridades competitivas são desenvolvidas de forma cumulativa (ROSENZWEIG;
ROTH, 2004; LI PING et al., 2007; SCHROEDER et al., 2011; PRESTER, 2013), em
geral visando uma estratégia de competitividade por custos. Além disso, nota-se uma
associação recorrente entre custo e qualidade, o mesmo ocorreu com o trabalho de Prester
(2013). Esta pesquisa também corroborou com os achados de Prester (2013) e Schroeder
et al. (2011), no aspecto de que a sequência de cumulatividade proposta por Ferdows e
Meyer (1990) não seja fixa e universal.
A definição das prioridades competitivas acontece principalmente durante o
planejamento da safra, que se inicia durante a colheita e a entrega da última safra, sendo
nesse período que o produtor rural captava as informações do ambiente, dos seus
fornecedores e principalmente seus clientes, dando início ao planejamento. Os trechos a
seguir ilustram essas situações:
“Então a gente faz, por exemplo, quando a gente começa colher
que tem a garantia já do produto, que você vê que “Eu já colhi
30% entendeu? A produtividade está boa e tal, determinada
variedade se sobressaiu em relação a outra” Entrevistado 07. “No
momento da colheita você vê já o resultado dos experimentos que
você fez com químicos, com fertilizantes, então no momento da
colheita que você fica aguçado para a próxima safra já, que você
fala não esse ano eu vou comprar aqui”. “Eu colho em fevereiro,
março, estou colhendo. Ai a partir disso eu já tenho a minha
definição de quais variedades eu vou plantar de novo de soja. Ai
eu vou lá no meu fornecedor e compro, eu quero tal variedade”
Entrevistado 05.
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O produtor transmitia as prioridades competitivas para os outros agentes, para que
eles pudessem fazer o alinhamento e atender os requisitos, conforme descreve o
fornecedor de insumos:
“Ele já sabe o que ele quer comprar. Os produtos que ele quer
comprar, ou porque ele viu em uma palestra ou porque teve uma
performane boa na área dele. Nesse momento não acontece...o
que acontece nesse momento muitas das vezes é um alinhamento
de marcas comerciais, uma variedade de semente, de um
posicionamento, de definição de quantidades, definição de
custos...O principal momento, no meu ponto de vista, vai
acontecer no desenrolar da cadeia como um todo...começa ai. E
ai a partir daí começa as entregas, começa a entrega de produto,
você começa a regulagem de equipamentos, você começa todo
o...no campo o acompanhamento o tratamento de semente, a
aplicação de insumos” Entrevistado 04.
As especificações das prioridades competitivas eram definidas a partir de uma
análise de mercado, direcionados às expectativas de preço das commodities, que as
Tradings transmitem para os Produtores Rurais. Com base nessas informações, o produtor
estimava um ponto de equilíbrio financeiro, uma estimativa de produtividade e custo que
por sua vez, determinava os níveis de investimento em qualidade e tecnologia na sua
atividade produtiva. Dessa maneira, o gestor buscava adequar as suas operações aos
requisitos do mercado (SCUR; HEINZ, 2016):
“Então a competição do agricultor é com ele mesmo, ele tem que
saber o custo dele, saber o que ele vai ter possibilidade de
produzir e saber a fixação de produto...”. Entrevistado 01
A cadeia de soja e milho utilizava como moeda o número de sacos de soja e milho
por hectare, isso permitia que eles se protegessem, em partes, das variações cambiais,
pois os insumos e a produção podiam ser negociados em real ou dólar e, por isso, muitas
vezes o ponto de equilíbrio era definido em sacas por hectare:
“Eu tenho que saber o que eu produzo, é sacas por hectare, é isso
que é minha moeda. Eu não produzo dólar por hectare, convertido
sim, mas na real não, a minha moeda e sacos para hectare. Então
tudo que eu compro eu tenho que ter o meu índice, o índice da
minha fazenda, que é por exemplo quanto que eu gasto de
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fertilizante em sacas por hectare por ano, qual é o meu histórico?
Qual que é o meu histórico de gasto de mão de obra em sacos por
hectares, mão de obra. ... “e eu sei meu limite de ganho, tipo assim,
estou pagando muito caro no adubo vou deixar para comprar
depois, ou vou colocar um pouco menos de adubo, porque está
muito caro…Qual o meu limite de químico? ...porque não adianta
eu extrapolar isso porque depois fica aquela que o custo é maior
que o benefício, e lá na frente eu tenho que pagar a conta e eu
tenho meu teto produtivo máximo que a gente sabe qual que é.
Tipo assim nesse ano não vou produzir 100 sacas por hectare...É
ai que você ganha o jogo, é justamente quando você tem essa
noção do que você pode gastar na nossa moeda, entendeu? ”
Entrevistado 07.
Dessa forma, o controle e redução de custos passavam a ser uma prioridade
competitiva primordial, entrevistado 3: “É 34 sacas/ha, eu tenho que produzir no mínimo
34 sacas por ha ponto e acabou. O mesmo foi destacado por outro produtor:
“Se eu conseguir fazer um melhor negócio, eu tenho que saber o
custo, quanto vai custar para mim. Vamos dizer, eu não posso
gastar 65 sacas de soja por hectare, porque eu sei que não vou
colher, eu vou colher 60, eu tenho que gastar 40, 45 sacos, porque
senão, eu não sobrevivo. Eu tenho meus funcionários para pagar,
tenho ... para comprar, tem isso, tem aquilo, então tem que estar
tudo embutido em cima do custo e o ano passado, por exemplo,
era 50 sacas o custo e aí teve gente que não colheu 50, deu
prejuízo. Então esse negócio aí é bem complicado, houve anos
atrás em que o custo era menor, era 40 sacas, hoje está em 50.
Então, quer dizer, o nosso relacionamento com essas empresas
que vendem está sendo prejudicado, porque o custo elevou e nós
corrermos o risco de não ganhar nada, igual esse ano que passou. ”
Entrevistado 2
A prioridade competitiva de qualidade influenciava a prioridade de custos de duas
formas: primeiro a redução das perdas:
“...para não simplesmente virar a costas para a lavoura na hora de
colher, já vai estar com nível de produtividade até agradável. Tem
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muita gente até que abandona, você está entendendo? Então a
gente pede que tenha mais flexibilidade no intuito de resguardar
com mais qualidade, mais apreço pela produção mesmo...”.
Entrevistado 06.
E em segundo lugar, proporcionar maiores índices de produtividade, conforme
destaca o entrevistado 02:
“Escolher a melhor semente, fertilizantes, colocar o necessário
para produzir bem e controlar doenças, ferrugem, todas essas
coisas aí é fundamental. Você tem que cuidar, a planta é um ser
vivo desde a semente. Então você tem que cuidar da semente e
cuidar da planta depois para ela te trazer o retorno em
produtividade”.
É importante lembrar que a alta produtividade nada mais é que a redução de custos
pela aumento da escala de produção (SLACK et al., 2009).
Esse aspecto relacionado a produtividade se repetiu na prioridade competitiva de
inovação e tecnologia em produtos, conforme destacou o entrevistado 7: “A inovação
[após custo e qualidade] vem em terceiro, porque muitos produtos eu compro ele pela
tecnologia que ele tem agregado, Entendeu? ”
O uso de novas tecnologias de adubação, agricultura de precisão, novas moléculas,
novas variedades de sementes eram realizados constantemente para atingir novos
patamares de produtividade e atender os requisitos de padronização de qualidade do
produto para manutenção da competitividade (KROES; GHOSH, 2010; THÜRER et al.,
2014). Isso também foi destacado pelo Entrevistado 05 “Não qualidade é bastante e
inovação também, você não pode ficar para trás, porque se não os outros te atropelam
mesmo não tem jeito”.
Outro aspecto da qualidade que emergiu durante as entrevistas de forma
expressiva foi a assistência técnica, que correspondeu a 40% das categorizações de
qualidade. O uso da Assistência Técnica foi primordial para que a produtividade, a
qualidade e a inovação se sobressaíssem e resultassem tanto em menores custos como
aumento da competitividade do produto (SKINNER, 1969; WARD et al., 1998; SLACK
et al., 2009; BOURLAKIS et al., 2012). A importância da assistência técnica para esse
fim foi citada por fornecedores de insumo. “Primeira coisa da porteira para dentro,
orientação técnica, acompanhamento do plantio, acompanhamento do ciclo da cultura dos
processos, você está assegurando que o cliente [prosutir] produza”. Entrevistado 4.
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A importância da assistência técnica para esse fim foi citada por produtores como
observado pelo Entrevistado 01:
“Eu na minha opinião o produtor Rural que planta acima de 1000
ha tem que ter um acompanhamento técnico, todos tem que ter
um acompanhamento técnico. Mas o produtor rural que planta
1000 ha tem que ser no mínimo engenheiro agrônomo...Eu acho
que a inovação e a tecnologia quem acompanha são os novos, e o
Engenheiro Agronômo ele tem a capacitação técnica”.
Entrevistado 1.
E também pelas tradings:
“Então vocês, a partir do momento que fecha com o produtor
vocês passam a fazer um acompanhamento do processo produtivo
dele? Entrevistado 6: Passa porque assim enquanto o produto não
está colhido não está armazenado é um risco também você está
entendendo?”. Entrevistado 6
A assistência técnica, enquanto componente da prioridade competitiva de
qualidade remete também a confiabilidade de entrega de forma cumulativa (FERDOWS;
MEYER, 1990; PRESTER, 2013). No caso, com a assistência técnica, os fornecedores
de insumos e as tradings usavam a assistência técnica como forma de aumentar a
confiabilidade de recebimento do produto final.
A confiabilidade de entrega apareceu também atrelada à questão da armazenagem
como destacado pelo entrevistado 11 que apontou as vantagens de prestar serviços como
diferencial “Armazenamento de grãos que muitos produtores não tinham, apesar disso
está mudando um pouco, hoje eu não vejo isso tanto como um benefício que existia
antigamente que era maior, o produtor está com armazém está fazendo silo.”.
Uma prioridade competitiva que não estava listada e emergiu, sendo
destacada como de fundamental importância pelos entrevistados foi o crédito de custeio
de produção. Em geral o crédito de custeio está apenas associado ao custo financeiro
(SCRAMIN; BATALHA, 1999). No entanto, ela surgiu como componente de uma
estratégia para fornecedores de insumos e tradings se diferenciarem dos concorrentes para
fidelizar o produtor rural. Do ponto de vista do fornecimento de insumos, operar crédito
possibilitava um serviço diferenciado que atraia os produtores “O crédito também é uma
coisa muito importante para um distribuidor. Você precisa ter dinheiro para financiar o
produtor”. Entrevistado 10.
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Do ponto de vista do produtor, foi interessante ele capitalizar e dispor de crédito
próprio para ser mais competitivo, conforme foi relatado pelos próprios produtores:
“Às vezes, ele se dar mal nos negócios, paga mais caro, às vezes,
tem que fazer uma venda antecipada em um valor que não está
adequado com o mercado, para pegar um dinheiro antecipado
para tocar os negócios. Então isso é muito complicado. Eu vejo
acontecer no mercado esse tipo de negócio e aí ao invés do cara
sair do buraco, cada vez ele fica mais atolado”. Entrevistado 2
Os fornecedores de insumos, por exemplo o Entrevistado 10, também relatam que
produtores que dependem de crédito para custeio perde competitividade: “O produtor que
depende muito de crédito muitas vezes ele vai estar pagando juros que vai sair da
lucratividade dele”.
Do ponto de vista do fornecimento de insumos, operar crédito possibilitava um
serviço diferenciado que atraía os produtores: “Quais desses critérios competitivos levam
você a selecionar os seus fornecedores de insumos? Esse aqui (crédito de custeio) é o
primeiro e é o maior”, Entrevistado 9. E o entrevistado 3:
“Conseguir acertar uma boa relação de troca na compra. Isso no
nosso caso que nós não compramos nada a vista. Nós não temos
condições de comprar...nós não fazemos troca grão, não faz em
dólar e fica devendo em real...é grão porque eu sei o que tenho
que pagar”.
O fornecedor de insumos, como o Entrevistado 10 destacou que: “O crédito
também é uma coisa muito importante, para um distribuidor. Você precisa ter dinheiro
para financiar o produtor”.
As tradings que atuavam tanto no fornecimento de insumos quanto na compra da
produção também ofereciam linhas de crédito para se aproximar dos produtores e garantir
a comercialização da produção, com um diferencial de crédito em espécie, que ia além
do serviço de barter, que é a troca de insumo pela produção:
“Porque na trading na verdade não é pacote, é dinheiro. O cara
além de oferecer os produtos ele oferece dinheiro. O cara precisa
lá de cem (100) mil dólares porque ele precisa plantar, ele não
tem de onde tirar, então ele vai pegar na trading”. Entrevistado 4.
A partir das frequências das categorizações, representado pelos números entre
parênteses, foi elaborado a Figura 17, que evidencia a inserção da prioridade competitiva
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de crédito de custeio, sugerindo que a velocidade esteja mais associada à entrega e à pouca
influência da prioridade flexibilidade.

Figura 17 - Prioridades competitivas para a cadeia da soja e milho

Fonte: Elaborado pelo autor

Enfim, as prioridades competitivas aqui destacadas, qualidade, custos, inovação e
tecnologia, crédito de custeio e confiabilidade foram fatores chaves para a criação de
valor na cadeia de suprimentos de soja e milho (MENTZER et al., 2001; COUSINS, 2005;
LYONS; MA, 2014).
As prioridades competitivas eram os direcionadores da tomada de decisão
dos produtores, consequentemente, os fornecedores de insumos precisavam estar cientes
desses fatores, para ofertar os produtos e serviços que dessem suporte aos produtores.
Assim, esses poderiam atender a expectativa, principalmente de qualidade, dos seus
mercados consumidores de forma sustentável e competitiva. Isso aparentemente só foi
possível com o devido alinhamento da cadeia (FISHER, 1997; MENTZER et al., 2001;
VACHON et al., 2009; PATEL et al., 2013). Isso só foi possível com o devido
alinhamento da cadeia.
Ao mesmo tempo, ficou evidente que as tradings não permanecem passivas nesse
processo, elas atuam tanto no fornecimento de insumos como no fornecimento de crédito,
para possibilitar o sucesso das atividades. Afinal, também é a expectativa das tradings
receberem os produtos dentro dos padrões de qualidade, porém, isso só é possível com o
devido alinhamento da cadeia, assunto este, que será discutido a seguir.
6.1.2. Alinhamento da Cadeia de Suprimentos
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Retomando o aspecto de alinhamento e coordenação de atividades na cadeia de
suprimentos, as perguntas relacionadas ao alinhamento procuraram identificar qual dos
elos da CS seria responsável: pela coordenação das atividades; em que momento ocorrer
esse alinhamento da cadeia de suprimentos; quais os principais pontos de alinhamento e
desalinhamento da cadeia. Os trechos e falas dos respondentes foram categorizadas entre
esses 4 elementos.
A partir da categorização das entrevistas foi elaborada a Figura 18, a seguir que
apresenta a quantidade de codificações, indicando esses três aspectos do alinhamento da
cadeia de suprimentos.
Figura 18 - Categorias do alinhamento da cadeia de suprimentos

Fonte: Elaborado pelo autor

De maneira geral, a coordenação da cadeia de suprimentos foi atribuída em sua
magnitude às organizações denominadas multinacionais, esse aspecto destacou a
globalização e internacionalização da cadeia produtiva

(WESZ JUNIOR, 2011;

FLORIAN ROBERTI et al., 2015). Em alguns momentos, os agentes afirmaram que as
multinacionais fornecedoras de insumos atuavam como coordenadoras da cadeia, mas ao
serem questionados de forma mais específica, considerando que as grandes
multinacionais fornecedoras de fertilizantes atuavam, majoritariamente, como tradings,
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eles atribuíram a coordenação da cadeia a esses últimos. Isso foi recorrente na fala dos
entrevistados:
“Eu acredito que o domínio geral vem pelas tradings e pelas
mulltinacionais. Pesquisador: Essas multinacionais seriam?
Entrevistado 4: Multinacionais seriam as empresas que fornecem
insumos. Pesquisador: Fornecedor de fertilizantes? Entrevistado
4: Fertilizantes, Defensivos”. Entrevistado 4.
“Ah na comercialização as multi que ditam as regras né?
Infelizmente é isso né? Para deixar sair fora do mercado deles é
difícil, eles ditam as regras...É as quatro maiores, né ADM, Bunge,
Cargil, Dreifus. A Dreifus até que não é tão agressiva...”.
Entrevistado 5
“Eu diria que são as grandes tradings...a Bunge a Noble a própria
Amaggi. Porque querendo ou não toda negociação é amarrada a
eles, por mais que você não faz troca com eles em si, mas por
exemplo, eu que faço uma negociação com a Agro Amazônia, a
Agro Amazônia trava com eles, a Agro Amazônia não vende
direto no mercado, china para fora”. Entrevistado 3.
Logo, ficou evidente o domínio das tradings na cadeia produtiva de soja e milho.
No entanto, a atuação deles como coordenadores pareceu ser distante do contato com o
produtor. A coordenação se deu mais pelas comercializações e a influência que essas
grandes empresas exerciam sobre o mercado internacional de commodities agronegócio,
conforme relatado por Wesz Junior (2011). Um produtor manifestou a sua preocupação
com relação a essa coordenação, via comercialização nos mercados:
“Pensa bem cara, imagina se eu e você nós fossemos Cargil e
Bunge, ai você fala assim: “Cara a gente está com o estoque cheio
de soja e precisa de um milho barato, vamos produzir milho no
Brasil, nós dois. Daí a gente chega aqui e faz campanha de
nitrogenado e faz contrato futuro de milho, tipo 2 (dois) reais a
mais do preço que está e aumenta o preço de potássio que é muito
usado em soja”. Pronto a gente já desvia 20% (vinte porcento) da
produção brasileira para o milho, só com uma conversa nossa,
entendeu? Tipo assim, vai ter um aumento de 20% (vinte
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porcento) da área de milho só porque a gente conversou um
pouquinho”. Entrevistado 7.
Essa preocupação do produtor, tende a ser um fator de desalinhamento, pois
prejudica a confiabilidade do conjunto dos membros da cadeia de suprimentos (PATEL
et al., 2013).
Quando questionados sobre o momento em que ocorriam o alinhamento das
prioridades competitivas, os agentes elegeram o momento do planejamento da safra, que
era o equivalente a elaboração do plano mestre de produção (SLACK et al., 2009;
SCARPELLI, 2013). Durante essa etapa, os produtores definiam qual era o tamanho da
sua produção e o nível de qualidade do produto que ia entregar para as tradings ao final
do ciclo produtivos. O plano de safra foi traduzido nos requisitos de preço, qualidade,
confiabilidade, desempenho, assistência técnica e crédito de custeio, que eram repassados
para os fornecedores de insumos. Eram realizadas cotações via telefone e e-mail, que
eram seguidas ou intermediadas por 3 ou 4 reuniões pessoais para finalizar as negociações
e os requisitos do fornecimento de produtos e serviços.
“Eu faço uma reunião para falar o que nós vamos usar com o
gerente da filial mais o técnico. Então vamos definir, está qui, eu
pego essa lista esse pacote e ai venho sentar aqui com o gerente
regional. Nós vamos precisar disso, disso e disso. Levanta o custo.
Não sei se ele volta para o gerente de filial. Eu já conversei com
ele, eu já tenho uma etapa queimada, eu já não mexo aqui (em
baixo), já não mexo aqui questão de preço. Eu já estou aqui em
cima. Daqui eu acho que já não tenho muito o que negociar”.
Entrevistado 3.
Durante essa etapa de planejamento também ficou evidente que um
relacionamento interpessoal influenciava no alinhamento e ajuste das prioridades
competitivas (PATEL et al., 2013):
“...é dentro de relacionamento entra muito, nós já falamos muito
da parte formal do negócio né? Mas muitas das vezes você tem
relacionamento com o cliente, você...tem algumas regiões que o
cliente vai na sua casa, você vai na casa do cliente, você tem um
relacionamento interpessoal. Você discute, você está muitas das
vezes em um evento junto com o cliente, em um dia de campo,
tal. E as relações vão acontecendo ai, vão conversando, vai
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entendendo, ele vai pontuando onde que seria a zona de comum
acordo ali, você vai pontuando o cenário de mercado. Ele vai
pontuando a expectativa dele de produção, a expectativa dele
tecnológica o nível de investimento que ele vai fazer. Então
informalmente vai acontecendo, praticamente o tempo todo”.
Entrevistado 4.
Em relação ao Poder de Barganha, em geral o produtor era tomador de preços, em
situações muito atípicas ele conseguia cobrar um pouco a mais:
“Dependendo do ano, se acontece uma chuva muito forte na
época da colheita, muitos produtores, tem problema de soja
ardido, aí eles ficam sabendo, assim por exemplo, lá no fulano ele
colheu sem arder, ai sim eles podem pagar um centavinho a mais
para tirar lá. Mas tirando isso, eu nunca vi nada de diferente. Você
entendeu o que eu estou falando, né? Oh lá no fulano tem uma
soja que não ardeu, então vamos comprar dele pra misturar. - Para
fazer um blende - para fazer um blende, daí eles podem até pagar.
Aí eu tenho o poder de poder pedir um a mais, mas enquanto o
meu produto é soja e do cara é soja, vai ser só a distância que vai
influenciar”. Entrevistado 7
Nas negociações era bastante comum o produtor ter que se sujeitar às exigências
dos clientes e fornecedores, um representante de trading relatou a sua opinião sobre a
situação:
“Eu não vou dizer que é injusto porque está ali. Não é obrigatório
você fazer. Mas olhando do lado de quem produz, o risco maior é
de quem produz, você vai até uma trading ele simplesmente te
fornece os insumos, mas ele só fornece os insumos você travar.
Preço, quantidade geralmente assim ó, você pega um insumo que
custa $100.000 dólares com 10.000 sacas de soja você paga os
$100.000 dólares. Você tem que contratar 20.000 sacas de soja
para poder eles fazerem o contrato de fornecimento de insumos
entendeu? Eles contratam e forçam, as trading te forçam, eu vejo
que essa é a parte que injusta, eu estou usando a palavra forçar
porque eu vejo assim se com 10.000 já paga de repente uma
margem de 10 a 20% a mais para ser contratado, não é o dobro,
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entendeu? Você tem uma dívida com uma trading de 10.000 sacas
de soja para ele te fornecer realmente o insumo você tem que
contratar e entregar para eles 20.000 sacos, não que eles vão
cobrar 20.000 sacos, mas você já se obriga a ter que vender para
eles. ” Entrevistado 6.
Esse e outros relatos já transcritos evidenciou que o produtor que era tomador de
crédito, ficava mais sujeito a ter, que acatar as pressões da cadeia abrindo mão de suas
prioridades competitivas. Nesse ponto ficou evidente a necessidade dos produtores
adotarem mecanismos para aumentar o seu poder de barganha e coordenação na cadeia,
por meio de cooperativas e associações (ZYLBERSZTAJN et al., 2000; MARINO;
ZYLBERSZTAJN, 2007; NEVES, 2008, 2015; BATALHA, 2013; NEVES et al., 2015).
Com relação ao alinhamento das prioridades competitivas, os cinco produtores
entrevistados, de maneira geral avaliavam que existiam pontos bem alinhados:
“Pesquisador: Você acha que esses critérios de velocidade,
qualidade acompanhamento de serviço, você acha que isso na
relação de vocês, está bem alinhado ou poderia ser aprimorado?
Entrevistado 3: Sim está bem alinhado. Hoje com a Agro
Amazônia está bem alinhando. Acho que é muito o foco da
empresa. ” No entanto, existe sempre pontos em que ocorrem
desalinhamento, como relatado pelo entrevistado 7: “Ou esses são
objetivos particulares seus, e alguns casam com os deles, mas
outros as vezes dá um certo conflito de interesses? Entrevistado
7: Eu acho que sim, alguns casam, mas outros descasam. Porque
por exemplo, vamos supor o fertilizante, o fertilizante como eu
falei para você, eu tento comprar pelo menor preço um produto
bom, Entendeu? Um produto bom, muitas empresas negligenciam
isso, um produto bom. E acabam te prometendo uma coisa e
entregando outra. Mesmo empresas de nome. É ai eu falo que tem
um pequeno descompasso nesse tipo de sintonia. ” Entrevistado
03.
Da mesma forma, as empresas de revendas acreditavam haver pontos alinhados e
outros que mudavam em razão da posição que cada um ocupava. A seguir, as contradições
entre o alinhamento nas palavras do Entrevistado 04:
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“Você acredita que esses são os critérios que levam você a fazer
negócio. Você acha que você está bem alinhado com seus
clientes? Entrevistado 04: Eu acredito que sim, eu acredito que a
-omitido o nome da empresa - é uma empresa que sempre
trabalhou na vanguarda...em termos de questões comerciais, ...na
oferta de serviço, na qualidade dos produtos, no cumprimento dos
prazos. Eu acredito que sim.
Em outro trecho da entrevista:
“Entrevistador: Os critérios que ele usa, para escolher você como
fornecedor, são os mesmos que você usa para escolher ele como
cliente? Como você vê essa situação? Entrevistado 4: Não são
diferentes. São diferentes, cada um vê por uma ótica diferente, ele
quer ver se tem qualidade, ele quer ver se tem prestação de
serviços, ele quer ver se tem pontualidade na entrega, ele quer
negociar com uma empresa que tenha bom relacionamento com
ele, que tenha bom relacionamento na maioria das vezes com
clientes da região, que tem um histórico.”.
O entrevistado 6, ao relatar a conduta de tradings, que eram seus concorrentes,
deixava transparecer que ocorriam situações críticas no alinhamento dos critérios: “Então
eu vejo, a parte que eu vejo se é injusta ou não, a parte da formação da negociação, eu
acho pouco justa, eu acho que é injusta”.
O entrevistado 7 relatou o ponto que ele considerou o mais crítico em relação ao
alinhamento das prioridades competitivas: “Eu acho que essa parte de custos, nos últimos
anos dos químicos, esses químicos que a gente está usando no controle de lagarta e fungo
né? Eles se aproveitam de mais, isso está completamente desalinhado. ”
O mesmo entrevistado continuou relatando os pontos, que apesar de serem
alinhados, eram focos constantes de controvérsias e demandava uma atenção extra nos
relacionamentos com seus pares da cadeia de suprimentos:
“...eu te falo todos os momentos. O processo de compra dos
químicos sempre acontece embates. O Processo de entrega de
produtos sempre acontece problemas de entrega. O processo de
contratos tipo data de pagamento, sempre acontece um
probleminha ou outro, isso com empresa grande ou pequena, isso
daí acontece com todo mundo. Qualidade do adubo que chega, a
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qualidade do produto que a gente compra no caso o fertilizante,
no químico não mais no fertilizante sim. Muitas vezes, peso de
balança a gente tem que brigar, muito pó no produto... isso daí é
todo ano, todo ano tem briga. Na compra do químico, na entrega
do adubo, nos contra...na entrega de soja, sempre tem um
probleminha. ”
Todos esses momentos eram críticos na visão dos produtores, o que evidencia uma
necessidade de maior comprometimento e cooperação por parte de todos os agentes da
cadeia de suprimentos (PATEL et al., 2013).
A pesquisa evidenciou, como aspecto crítico, o momento da classificação do
produto para entrega/retirada no armazém, que estava diretamente relacionado a
prioridade competitiva de qualidade. A criticidade desse momento envolve embates entre
fornecedores de insumos, produtores e tradings. Geralmente, era uma situação que
envolvia produtores e tradings, mas com a atividade de barter ou troca de produto na
colheita, que alguns fornecedores de insumos usavam para fornecer crédito de custeio ao
produtor, os fornecedores de insumos acabavam sendo envolvidos, pois o produtor
entregava o produto em nome do fornecedor de insumos. A seguir no relato do
Entrevistado 9 pode ser observado esse fato:
“Na questão da classificação. Nossos maiores problemas são na
classificação. Tem empresas que são mais maleáveis, em termos
de classificação, talvez acompanhe mais de perto, e tem outras
que não. Tem outras que são bem complicadas. Porque apesar de
você dizer: “olha, classificador que você mandou não está dando
certo com o meu classificador, está dando uma diferença muito
grande de umidade, de impureza. Eu quero que você mande
outro”. “Não, é o único que eu tenho, é esse que vai tirar e pronto”.
“Pode até tirar, mas eu não vendo mais para você”. Entrevistado
9.
A mesma situação é relatada pelo Entrevistado 5:
“Principalmente classificação de produto. Porque, eu vendo para
uma Bunge, ela tem uma empresa terceirizada de classificação, e
eu tenho uma empresa aqui, que eu pago para eles cuidarem do
meu produto. Ah menino, é difícil, tem hora que da cada pau
nessa classificação deles. Contrato, alguns ajustes de contrato e
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principalmente padronização de classificação. Eu acho é uma
coisa que o cara inventar um dia uma máquina que põe a soja lá
dentro ou o milho e ela se auto classifica, vai revolucionar o
mercado. Porque não sei se você sabe como classifica o produto.
O cara põe, corta ele vê, é no visual, cara isso daí dá uma margem
de sem vergonhisse do tamanho do mundo...”. Entrevistado 5
Esse conflito causado pela classificação da qualidade do produto foi relatado
como um gargalo por todos os entrevistados, uma situação que gerava muita polêmica e
até o fim de relações comerciais, conforme o trecho final do entrevistado 9. Essa situação
fragiliza consideravelmente a confiabilidade conjunta, proteção e confiança entre os
agentes da cadeia de suprimentos (PATEL et al., 2013). Isso compromete os outros
esforços de alinhamento e cooperação que visam melhorar a competitividade das cadeias
de soja e milho (SKIPWORTH et al., 2015).
Esses problemas e tensões do alinhamento são característicos de situações de
coopetição que será abordada na próxima seção.
6.1.3. Coopetição
Em relação ao aspecto da coopetição, as perguntas do questionário procuraram,
inicialmente, fazer uma triangulação para detectar a coopetição, primeiro buscando
evidenciar quais são os principais pontos de cooperação e de competição entre os agentes,
tanto nos relacionamentos verticais quanto horizontais.
O Quadro 10, a segui apresenta uma breve descrição que ilustram esses principais
pontos de interação de coopetição – cooperação e coopetição nos três níveis da cadeia de
suprimentos.
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Quadro 10 - Interações coopetitivas na cadeia de suprimentos
Montante
Interna
Cooperação
Fornecedores de insumos
Produtores cooperam entre
oferecem Assistência
si para a formação de
técnica para os produtores, cooperativas
e
mesmo quando eles não
condomínios de compras
são clientes.
para aumentar o poder de
barganha.
Forncedores de insumos
Em segundo lugar temos a
cooperam entre si
emprestando produtos que troca de informações e a
para
as
estão em falta para atender cooperação
atividades de plantio e
rapidamente os pedidos
colheita
realizado,
urgentes ou que estão
principalmente
com
atrasados para os
produtores
que
são
produtores.
vizinhos a propriedade.
Fornecedores de insumos
com
os
cooperam com as tradings Cooperam
fornecedores de insumos
intermediando operações
abrindo espaço para testes e
de barter (troca). Eles
pesquisas
com
novos
estabelecem os preços de
produtos
na
propriedade.
venda dos grãos em relação
aos insumos que serão
adquiridos pelos produtores Produtores realizam a
venda da produção mas não
rurais.
exigem a retirada imediata
Quando o preço para venda do produto dos seus
de produtos está dentro de armázens. Não cobram das
tradings os custos com
um nível que poder uma
armazengem
oportunidade de negócio

Competição

essa informação é
disponibilizada para os
produtores.
Os Fornecedores de
insumos competem entre si
pela fatia de mercado.
Competem com os
produtores pelo preço dos
insumos.
Competem com as tradins
pelo fornecimento de
insumos.

Ajusante
Tradings oferecem
assistência técnica e
financiamento para os
produtores.
Tradings oferecem
serviços de certificação
para agragar valor aos
grãos produzidos pelos
seus fornecedores.
Tradings cooperam com
fornecedores de insumos
operações de barter
(troca). Eles estabelecem
os preços de venda dos
grãos em relação aos
insumos que serão
adquiridos pelos
produtores rurais.

Competem para obter o
melhor preço de venda.
Entrevistado 7

Competem com os
fornecedores de insumos
pela fatia de mercado.

Competem pelo preço na
aquisição de insumos.

Comptem com o
produtor rural pelo preço
de venda de insumos e
pelo preço da compra da
produção.

Podem se tornar
competidores com
fornecedores de insumos e
tradings, quando são
grandes produtores, ou
quando formam
condomínios ou
cooperativas.

Competem entre si pela
fatia de mercado

Fonte: Elaborado pelo autor

No segundo momento, perguntava-se sobre a coopetição, que deveria ser o ponto
de interação entre as duas situações relatadas anteriormente. Já no terceiro momento,
buscou detectar os pontos de tensão que são característicos da coopetição, questionando
sobre os principais pontos de conflito dentro da cadeia.
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Outros dois pontos que emergiram das entrevistas e que foram considerados como
componentes da coopetição foram: a importância de compartilhar informação e
conhecimento dentro da cadeia (capacidade absortiva) e também a importância da
formação de uma reputação dentro da cadeia de suprimentos (capacidade de networking)
(BENGTSSON; RAZA ULLAH; VANYUSHYN, 2016). A figura a seguir, evidencia o
número de codificações para esses quatro elementos nas entrevistas realizadas.

Figura 19 - Coodificação para coopetição

Fonte: Elaborado pelo autor

Em geral, os produtores não perceberam um ao outro como concorrente direto, em
que prevaleceria uma disputa mais acirrada, conforme é destacado pelo Entrevistado 01:
“Que a competição seria com outros agricultores. E nós não temos como competir”. O
Entrevistado 07 até percebeu o vizinho como competidor, mas destacou que isso não é
algo direto:
“...eu vejo como competidores, mas eu sei tenho que saber que eu
não preciso jogar sujo com ele para ganhar dele, entendeu? É só
eu inovar um pouquinho mais, fazer um negócio um pouco
melhor, que tipo assim eu vou produzir um produto melhor e
entendeu? Eu não preciso competir diretamente com ele. Não
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precisa ser aquela competição acirrada? Explosiva vamos dizer
assim... É uma competição saudável? Entrevistado 07: Isso é uma
competição saudável, é bom para os dois. Porque daí o cara fala:
“o Entrevistado 07 aplicou daquele jeito lá e deu certo”, ou eu
posso olhar para o vizinho e falar assim “Ele plantou tal material
e deu certo” entendeu? Ninguém acha ruim de copiar isso”.
Entrevistado 07.
A coopetição foi identificada principalmente na negociação e na classificação dos
principais pontos de conflitos dentro da cadeia, conforme descrito na seção sobre
alinhamento. Nesse sentido, o entrevistado 04 destacou os momentos de coopetição:
“Eu acho que o momento da negociação, é o momento de
cooperação e competição, a negociação, eu acho não, é o
momento, o cliente está querendo, fazer o que é melhor para ele,
muitas das vezes o que é melhor para ele não é o melhor para a
empresa, você está em um momento de competição, mas você tem
que no final ds contas, chegar em um momento de cooperação,
tem que chegar em uma zona de comum acordo, para que seja
interessante para os dois. Não pode ser tudo o que ele quer e não
pode ser tudo o que a empresa quer, então. Eu acho que o
momento de cooperação e competição também é naquele
momento que eu estava te falando, no momento da entrega de
grão, no caso de fechar pelo seguinte, é um momento complicado
também, é um momento delicado, você tem que estar...se por no
lugar do cliente, mas você também não pode só se por totalmente
só no lugar do cliente, você também tem que entender o que está
acontecendo no processo, quem que realmente está certo e quem
está errado nesse momento”. Entrevistado 04.
O entrevistado 12, representante de uma trading, destacou que em algumas
situações eles procuram mediar os conflitos na hora da classificação, ora cooperando mais,
ora menos, inclusive dizendo que em algumas situações, dependendo de como gerencia
o próprio produtor, adota uma postura mais cooperativa:
“Entrevistador: Mas demanda que você tenha um bom
gerenciamento dessas diversas situações. Estrevistado 12: Claro.
Esses problemas assim, de relacionamento assim, no dia a dia,
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para você ver, a gente tem uma equipe aqui de qualidade, então
deu um probleminha, opa, acendeu a luzinha, nós já pegamos o
menino da qualidade, mandamos lá e ele já mostra tudo
transparente, fala assim: “oh, isso aqui está assim, assim” e prova,
né? Então fica uma coisa... “claro, o senhor quer que a gente dê
um desconto, a gente pode até dar um desconto, mas, espera aí, o
senhor está vendo que não está... a soja não estão padrão?”. E
produtor entende”. Entrevistado 12.
Da mesma forma, outros agentes destacaram a negociação como principal
momento da coopetição:
“Momento de negociação, é o momento maior, eu acredito.
Quando eu falo de negociação: do produtor para o fornecedor de
insumos, do produtor para a trading, porque também têm esses
momentos de negociação, uma que está pagando um pouco a mais,
o mercado está girando dessa forma. Eu diria que o maior seria
nesse momento de negociação. Claro que em um momento de
reclamação também há esse embate, né? Mas a gente tenta estar
próximo para poder mostrar os benefícios, entender qual a melhor
forma que a gente pode finalizar aquilo, né? ”. Entrevistado 11:
O Entrevistado 08 faz uma analogia do cabo de guerra que acaba demandando a
habilidade de coopetição:
“O produtor vai tá querendo vender melhor e comprar melhor,
duas coisa que puxa ao contrário, para quem vende, quem quer
vender melhor que compra quer comprar melhor né? Então é a
única forma para minimizar e apaziguar seus lados digamos
“comerciais””. Entrevistado 08.
Tal discurso indicou que existem tensões que emergem dos relacionamentos dos
agentes das cadeias de soja e milho. Ao mesmo tempo que sugeriu que essas tensões
precisaser equilibradas para que ambos possam ter sucesso na sua atividade
(BENGTSSON et al., 2010; GNYAWALI et al., 2014; ; BENGTSSON; KOCK; et al.,
2016; BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016.)
A questão da reputação, algo que se manifestou com muita pujança nas entrevistas
e foi reforçado com convicção por um produtor em relação a escolha de seus fornecedores
e clientes:
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“Primeiro de tudo idoneidade da empresa. Que não adianta você
negociar com uma empresa e ela pular para trás do seu negócio.
É o primeiro de tudo, e junto com isso alinhar com preço e
qualidade, isso tem que andar junto. Mas o primeiro de tudo é a
idoneidade”. Entrevistado 05.
E também pelo entrevistado 10 em relação aos seus clientes produtores:
“Entrevistador: Pelo que você está falando, assim, eu vejo que a
reputação tem um peso enorme...Entrevistado 10: Tem reputação.
O Produtor PVA hoje, por exemplo, ele entra aqui e ele sai com
1 milhão de reais em produtos sem ele assinar um papel,
entendeu? Eu tenho autonomia para ele, vender 1 milhão, 2, sem
papel, sem nada. E o Entrevistador? se vier aqui, eu não conheço
o Entrevistador, tá, estou citando alguém que... Acabando sobre a
credibilidade… É muito assim. Quem a gente conhece que tem
histórico… Depois eu até te mostro a nossa planilha de crédito,
como é que funciona. A gente preenche uma planilha, e esse fator
credibilidade conta demais, muito mesmo. Conta mais do que as
informações financeiras. A gente pede imposto de renda, pede um
monte de coisa, mas a credibilidade, o nome conta muito mais”.
Entrevsitado 10.
O Entrevistado 01 destacou que foi procurado com melhores oportunidades de
negócio pelas tradings devido à sua reputação e também de como vende o seu produto
com base na reputação
“Entrevistador: Essa reputação foi construída ao longo de muito
tempo de parceria... Entrevistado 01: De muitos anos...Porque às
vezes, eu faço algum negócio com empresa fora, de longe, “mas
como é que faz? ”. Não, eu faço negócio assim, eu vendo soja,
para a mala preta, eu vejo soja até para os cerealistas, aqui eu
tenho um cara que é pura bucha, gente boa, mas não paga
ninguém, né? Vendo soja até para ele. Depositou, a cara pega. Ah,
a Cargill Trading: “o senhor Entrevistado 1, quer vender soja, é
tanto. Pagamento 30 dias, 60 dias, faz? ”, vamos embora. Carrega,
leva, paga, é empresa, firme. Agora, cara que você não conhece:
depositou, o cara leva. Não depositou... já mandei caminhão
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embora, vazio, porque não tinha depositado. O cara reclama, “não,
não te conheço”. “Ah, mas eu também não conheço o senhor, para
mandar o dinheiro adiantado”. Eu: “não, a minha informação
você pode pedir para quem quiser, no estado inteiro, não é só em
Sorriso. Informação sua eu não estou conseguindo”. Entrevsitado
01.
Com relação à habilidade de networking, o entrevistado 03 destaca ou que em
virtude das parcerias de cooperação, conseguiu ter acesso a uma certificação que pode
servir como um diferencial competitivo:
“Com a revenda e com os laboratórios...bayer da vida sim, ai tem
cooperação. É um exemplo, a gente trabalha bastante com testes,
com experimentos aqui, normalmente bancado por eles, então eu
tenho um campo de cultivar plantado para ver o ano que vem o
que tem de melhor. Eles fazem, promovem dia de campo aqui
todo ano para mostrar, é uma coisa importante para mim em
específico na fazenda e para a região para mostrar que a gente tem
opções para mudar para fazer. É dos laboratórios, um exemplo eu
tenho com a Bayer a gente está em uma parceria bem próxima.
Tem também, um experimento deles aqui com um produto novo
que nem lançou ainda no mercado, uma soja libert link que chama.
Que ela é resistente a um, não é o glifosato, um outro produto que
pode ser usado em dissecação onde tem ervas e plantas que são
resistentes ao glifosato, onde o glifosato não está mais
funcionando. Então eu cedi o campo para eles fazerem o
experimento e eles dão... ...eu consegui com eles, com isso,
uma...eles fizeram uma parceria com uma certificadora alemã,
Cerfetra, para certificar os clientes Bayer que plantam acima de 4
mil hectares. Quem quisesse participar chamava. Nós não
plantamos 4 mil hectares, chamei o gerente e falei “Oh eu quero
participar do programa, você consegue me encaixar?”...Vamos
ver”...dois dias depois ele falou: “você quer vamos embora”. Hoje
nós temos a certificação dessa empresa a Cerfetra, já fez auditoria
somos certificados, hoje nós produzimos ecologicamente correto,
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socialmente correto e com ‘sustentabilidade’ (economicamente
sustentável). ” (grifo nosso). Entrevistado 03.
Dessa maneira pode-se observar como a capacidade de networking e de reputação
são complementares a capacidade de coopetição (GNYAWALI et al., 2014;
BENGTSSON; RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016). O mesmo ocorreu com a
capacidade absortiva, que é capacidade de detectar informações, tecnologias e
conhecimentos e aplicá-las à realidade do negócio, ficou evidente na fala do Entrevistado
12, que destacou a importância de não deixar a tecnologia de soja convencional ser
perdida:
“Então, primeiro, para se plantar convencional, você tem que ter
a semente e o armazém, esses dois pontos são fantásticos. Para a
semente, a gente criou o programa Soja Livre, que é um programa
que visa a não deixar acabar a semente de soja convencional no
Brasil, né? Porque vieram as transgênicas com toda a força e a
gente falou: “espera aí, o produtor tem a escolha. Vai acabar? Não
vai ter”? A gente, só para você ter uma ideia, em 2010, nós
recebemos o pessoal lá de Illinois, Estados Unidos. Eles falaram:
“gente, não deixa acabar o convencional”. Os Estados Unidos só
plantam 5%, a gente fica na mão, refém das empresas de
transgênico. Entrevistador: Tem que pagar royalties. Entrevistado
12: Tem que pagar royalties, tem tudo. Então, hoje, nós temos
variedade de semente convencional, que é mais igual à
produtividade das transgênicas. E quem abriu esse Mato Grosso
todo aí foi a Soja Convencional. Então a gente, vamos dizer, tem
esse nicho de mercado aí e a gente passa essa informação para o
produtor”. Entrevistado 12.
Também no sentido da capacidade absortiva, o entrevistado 06 evidenciou na sua
fala a necessidade de gerenciar o conhecimento e apoiar as pesquisas:
“Questão também de assistência agronômica, que é conhecimento
né? Por meio de visitação mesmo, tanto que por meio de
aplicativos né? Você passa alguns relatórios alguns arquivos de
pesquisa. Participamos também cooperando para cadeia,
participamos de um congresso mais focado em feijão. mas onde
a gente pensou e fomentou todo uma participação de órgãos
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governamentais como o ministério da Agricultura, Embrapa,
institutos federais, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Bahia. Foi um
congresso internacional de feijão que foi em sorriso. Justamente
para poder discutir toda a cadeia produtiva do feijão. Então assim
nós temos tentado cooperar dessa sua forma. Embrapa é uma
grande parceira também, que a gente está sempre em contato com
os produtores. Ai a Embrapa, não é só feijão, é milho, soja. Nós
temos contato com a Embrapa Mato Grosso, Embrapa Piauí,
Embrapa Brasiília, Goias, Pará, diretamente tanto a gente ir no
centro de pesquisa deles quanto eles virem aqui. As vezes quando
eles vêm aqui, o mesmo tipo de pesquisa que você está fazendo
aqui, nós participamos de pelo menos umas cinco por ano, de
gente da Embrapa mesmo e Conab. A questão de informação é
muito importante a gente está colaborando com informação
precisa, né? Atuais para que não haja uma certa frustração.
Acertar 100% é difícil mas se você estiver antenado e focado no
que diz respeito a números de produção, de cambio, de consumo,
Ajuda muito, coopera muito, com toda a cadeia tanto para quem
produz, como para quem consome, para quem industrializar né?”
(Grifo nosso). Entrevistado 06.
O exemplo dele foi na cadeia do feijão por ter sido uma ação mais recente, mas
na própria fala dele ele destaca que o mesmo tipo de ação é desenvolvido nas cadeias
analisadas. Por fim, foi evidenciado que os agentes exercem a gestão da coopetição em
suas atividades de compra de insumos,.
“Exatamente, isso daí é uma coisa que eu mais faço. Você pode
inclusive falar com o meu consultor, porque ele até as vezes ele
fica bravo comigo. Ele fala “Não Entrevistado 07, mas vamos
pegar só tal produto de tal empresa”. Eu falo “não Consultor PVA
não vale a pena cara, porque se não a gente começa a perder
mercado, um cara pode deixar de oferecer uma coisa muito boa
pra gente um dia, pelo fato dele achar que a gente só vai comprar
de fulano”, entendeu? Então isso é uma coisa que a gente faz a
um certo tempo entendeu? A parte de fertilizantes, por exemplo
também, eu sempre tento jogar aberto com as multinacionais na
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hora que eu vou comprar o produto, eu sempre tento trocar,
entendeu? Porque o preço você sabe, o preço é muito parecido,
né? Ai tipo em um ano compra de um no outro compra de outro,
entendeu? Para eu não ficar muito...[preso] entendeu? Se eu
comprasse só da Fertipar o tempo todo, nunca que um cara da
Cargil ia ligar pra mim e falar “Entrevistado 07 Eu estou com um
negócio bom aqui de...”. Geralmente acontece isso, geralmente
acontece "Ah sobrou muito produto lá do cara," ele vai lembrar
de você, "Não o Entrevistado 07 compra", porque entendeu? Eu
não posso perder isso e se eu perder isso eu estou f!, porque um
dia a Fertipar pode estar me enrabando e eu não estou nem
percebendo já que ninguém está oferecendo mais oportunidade
para mim. Você entende o que eu estou falando? Porque ai eu
fiquei como aquele cara que só compra dela, entendeu? ” ,
Entrevistado 07.
O entrevistado 01 deixou claro que isso também ocorre no momento da venda:
“Não, a Bunge está precisando de um lotezinho rápido aí”. “Vão os 10 mil sacos, por 72”.
Por quê? Na hora que eles tiverem o melhor preço, eles estão me avisando. Essa é a
colaboração”.
O entrevistado 11 destacou que, apesar da competição que existe na negociação,
eles têm procurado, de forma sistemática cooperar com os seus clientes para que o
resultado individual e coletivo seja maximizado:
“Por mais risco que tenha e tudo mais, mas como eu te falei: é um
negócio de parceria, o sucesso dele depende do nosso... oh, o
nosso sucesso depende do dele (risos). Então, quer dizer, a gente...
“pô, mas você está pegando o negócio como garantia, que ele nem
plantou, que ele vai colher?”, exato. A gente aposta que nosso
produto é bom também, que nós estamos fornecendo, e que ele
vai ter sucesso naquilo. É um elo entre os dois, né? ” Entrevistado
11.
O entrevistado 02 relatou a preocupação das empresas multinacionais em
encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para todos os envolvidos:
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“Eu acho que eles, às vezes, destoam um pouco, mas eles também
estão preocupados que o agricultor vá bem, porque se não
ninguém vai bem. Eu tive uma reunião nessa semana com os
diretores de umas empresas bem conceituadas, tipo a Monsanto,
preocupada com o rendimento do agricultor, porque se o
agricultor vai mal, o negócio deles também não anda, então há
uma preocupação em relação a isso, eles precisam ganhar
dinheiro, eles precisam manter o negócio deles, e pesquisam isso
e aquilo, para cada ano melhorar a produtividade, mas, por outro
lado, eles estão pensando no bem do agricultor também, porque
se o agricultor não sobreviver, esquece. Cai toda essa cadeia,
então não pode deixar morrer a galinha dos ovos de ouro”.
Entrevistado 02.
Os trechos destacados evidenciaram a presença da coopetição nas CS de soja e
milho, ao mesmo tempo que também mostraram como as tensões demandam a
capacidade de coopetição para equilibrar os interesses nos momentos de conflito
(BENGTSSON et al., 2010; BENGTSSON; KOCK; et al., 2016). A capacidade de
coopetição também foi explicitada nos momentos destacados que evidenciam que os
agentes buscam equilibrar as suas ações, abrindo mão da competitividade para ter ações
mais cooperativas com fornecedores e clientes de maneira a obter maior sustentabilidade
e oportunidades de negócio a longo prazo (GNYAWALI et al., 2014; BENGTSSON;
RAZA-ULLAH; VANYUSHYN, 2016).
A seção a seguir apresenta em detalhes a análise do conteúdo relacionado ao
desempenho das empresas e da cadeia como um todo.
6.1.4. Desempenho
As perguntas sobre o efeito dos outros constructos sobre o desempenho estavam
dispersas ao longo do questionário, assim, procurou-se categorizar o desempenho
relacionando-os ao desempenho da empresa, individualmente, e da cadeia como um todo.
A Figura 20 a seguir, mostra o número de codificações dos trechos das entrevistas
relacionados ao desempenho.
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Figura 20 - Categorizações para o desempenho

Fonte: Elaborado pelo autor

Em muitos dos trechos já apresentados nas seções anteriores é possível identificar
como as prioridades competitivas, alinhamento e coopetição impactam no desempenho
da empresa e da CS como um todo (FISHER, 1997; ROBERTS, 2005; HALL, 2008;
VACHON et al., 2009; LYONS; MA, 2014).
Logo, aqui, a intenção é destacar alguns pontos complementares ao que já foi
apresentado. Procurou-se evidenciar ainda, alguns pontos que tem potencial para
melhoria e ganho de competitividade da cadeia como um todo.
Por exemplo, o entrevistado 01 descreveu como o desempenho individual, a partir
do alinhamento e cooperação, pode refletir no desempenho da cadeia como um todo,
inclusive com ganhos de competitividade da cadeia:
“Porque nós precisamos produzir mais, e se nós produzirmos
mais, nós conquistamos mercado lá fora, e conquistando mercado,
mantendo mercado com produção, a gente mantém mercado.
Agora, se produzir um ano e outro ano não cumprir contratos no
exterior, aí a gente perde a competitividade. Então a competição
é com o mercado externo. Mercado externo tem que ter produto.
Quanto mais produto nós tivermos, melhor para nós, melhor para
o país”. Entrevistado 01.
O entrevistado 07 se queixou que as prioridades poderiam ser melhor alinhadas e
valorizadas, a fim de obter um melhor desempenho. Conforme relatado, eles têm
condições de fazer melhor, mas acabam não fazendo por não receber uma recompensa
por isso:
“Na sua opinião quais são os critérios competitivos que você tem
que o seu cliente busca na sua produção? Que leva eles a fazerem
negócios com você, desses critérios o que você faz que torna o
seu produto atrativo para eles?... Entrevistado 07: Isso daí
depende muito do ano eu vou te contar porque. A gente está
falando de soja e milho que são duas comodities né? Tipo assim,
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até o ano passado eu plantava soja convencional, porque eu tinha
um mercado com uma cervejaria do rio lá. Que era atraente, esse
ano voltou a ser mas eu não tinha material. Mas de maneira geral
como é uma comoditie eles não tem uma tipificação muito na hora
da compra. Ela não tem, tipo assim, é pedra é pedra entendeu?
Tipo assim cara está comprando soja não importa se o teor de
proteína dele está em 42 (quarenta e dois), se o teor de soja dele
está em 26 (vinte e seis) entendeu? Não importa para o comprador
ele entende o produto soja. No Brasil a gente não tem esse tipo de
segmentação de mercado que nem tem para índice proteico do
milho e de carboidrato dos Estados Unidos. Se tivesse um PH,
aquele peso hectolitro para o trigo que tem aqui no Sul. No soja
não ele obedecendo os critérios de impureza, umidade e avariados
ai.. - ele é soja - é soja, entendeu? Então a gente não tem muito
disso, é até uma pena, porque se estratificasse o mercado melhor
dentro de qualidade. Ai por exemplo uma planta mais bem nutrida
ela com certeza teria uma outra composição do produto e seria um
produto diferente de um outro soja qualquer, né? Entendeu o que
eu estou falando?”. Entrevistado 07.
Já o entrevistado 05 descreveu como a prioridade de confiabilidade de entrega
pela armazenagem pode fazer diferença no desempenho financeiro da empresa:
“um caso a caso ainda assim, quando você tem armazenagem, ai
eles te tratam um pouco diferente, mas se você cair na vala
comum do cara que entraga o produto no armazém para vender
depois para aquela empresa, você está ferrado. Mas quando você
tem o armazém na fazenda, você tem a competição para mim na
hora da venda, você tem, para mim você tem porque ai eu vendo
para quem eu quiser, né? Ai você tem competição no financeiro”.
Entrevistado 05.
O entrevistado 06, por seu turno, descreveu como uma atuação mais em nível de
cadeia, por meio do custeio de produção, pode ser benéfico para a sua atividade de
trading:
“Se nós quiséssemos aumentar o nosso percentual de participação,
de crescimento nesse nicho, nós teríamos que nos adequar a essa
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condição que eu falei, gente não atua fornecendo insumos. Uma
vez que você queira fazer uma participação e trabalhar obtendo o
lucro na compra dessas comodities de soja e milho, maneira de
entrar nesse mercado e atuar desde a implantação da lavoura. Que
é fornecer semente fazer aquela parceria, questão de adubo,
alguns defensivos, você acabou tendo a liberdade não somente de
fornecer os insumos mais ter uma margem ali, mas ter a segurança
de ter o produto lá na frente. Porque em anos difíceis de baixa
produção em virtude de clima entre outros, os que mais tem
produtos disponível são aquelas tradings que optaram por
financiar ou adiantar os insumos e travar a compra da
comoditie. Então deveria haver um avanço por esse lado da nossa
parte. Ai você tem como avançar crescer no percentual desse
mercado e agregar maior valor”. Entrevistado 06.
A ação de coopetição executada pelo Entrevistado 03 para obter a certificação da
sua produção pode impactar no desempenho da empresa:
“Eu vou ter... eu apresento a certificação e eu tenho já um plus ai
na hora. Eles compram meu contrato, eu tenho, 1500 ha
certificados. 1500 ha se eu produzir 50-55 sacas eu tenho 60 mil
sacos que podem ser negociados com um plus. Acho que é, se não
me engano é 2 (dois) dólares 1,50 dólares (um dólar e cinquenta)
que é esse plus ai do negócio. Então eu já negocio com eles, eu
tenho a certificação para 900 hectares até 60 mil sacos. Eles já
negociam esses 60 mil sacos também com um plus, esse
certificado é só papel. Não é o grão de soja. Não é o meu grão de
soja que vai sar daqui e vai para lá. É o volume de x mil sacos”.
Entrevistado 03.
Nota-se, pelo teor da entrevista, que o entrevistado recebeu uma bonificação no
valor da soja vendida, equivalente ao volume de produção certificado. O entrevistado 07
destacou como estar alinhado à cadeia e uma boa gestão da coopetição pode fazer
diferença para a atividade:
“Eu acho que é o que mais faz [diferença]. Porque se você pensar
no longo prazo, no curto prazo não, no curto prazo se você não
tiver coopetição, você vai fazer o melhor negócio porque você
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não levou em conta outros fatores, né? No curto prazo você vai se
dar bem só competindo. Agora no longo prazo se você só
competir você está fadado ao fracasso, porque, aquele exemplo
que eu te dei, né? Você pode ser isolado e na hora que você vê
está sozinho, usando alguma coisa defasada já e nem tem como
comprar de outro, porque ninguém quer nem vender para você, e
nem interessa. Então é por isso que você tem que manter...isso é
o mais importante que tem na minha opinião. Porque que nem,
tipo assim, hoje todo mundo pode te ligar conversar oferecer
produto, tem que ter essa abertura. Porque senão eu vou ficar
isolado, eu fico isolado, e ai vai chegar amanhã ou depois ai eu
estou lascado, né?” Entrevistado 07.
Por fim, temos o que relatou o Entrevistado 12, sobre conseguir distribuir
adequadamente as recompensas dentro da cadeia, permitindo que todos pudessem se
manter na atividade de forma sustentável:
Entrevistador: E ter também, no caso, o que você está falando,
uma

boa

distribuição

dos

lucros...Estrevistado

12:

Justamente. ...Porque quando você faz um convencional, você
recebe um prêmio. E a maioria das vezes, sempre, a gente divide
esse prêmio com o produtor, porque não adianta eu querer ficar
com o prêmio e o produtor nada, né? Então a cadeia tem que
ganhar dinheiro. Não adianta só o produtor ganhar e a empresa
não. Todos têm que... E, assim, importante, também, para uma
empresa igual à nossa, que tem esmagamento aqui no Brasil, é o
seguinte: o dinheiro fica parado aqui, diferente de uma outra
multinacional, que ela exporta lá para China, onde for, e o
dinheiro já fica lá, nem vem para o Brasil. Nós estamos gerando
emprego, gerando renda para a comunidade e para os produtores
rurais. “ Entrevistado 12.
A partir dessas informações, transmitidas pelos agentes da CS, pode-se notar que
as relações quando desenvolvidas em conjunto, buscando-se o alinhamento e a gestão
coopetitiva das relações, cooperando e competindo de forma alternada, pode conduzir a
um melhor desempenho, tanto das empresas individualmente como da cadeia como um
todo (MENTZER et al., 2001).
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7. DESENVOLVIMENTO DO INSTRUMENTO QUANTITATIVO
Para a execução do desenvolvimento do instrumento quantitativo foram
cumpridas as seguintes etapas:
1) seleção das variáveis na literatura;
2) submissão a apreciação dos especialistas;
3) análise das variáveis pelos respondentes durante a fase qualitativa;
4) elaboração de uma versão do questionários, a partir da análise das variáveis
pelos entrevistados e das codificações da fase qualitativa;
5) avaliação para confirmar a validade de face do questionário, pelos
especialistas e agentes da cadeia;
6) Reestruturação e revisão final do questionário, pelos especialistas e, por fim,
a concepção da versão final do questionário.

A mensuração das variáveis da pesquisa é um dos aspectos mais importantes do
delineamento da pesquisa. Isso porque, se as variáveis não forem medidas de forma
precisa, não é possível testar as hipóteses e encontrar os resultados que o estudo pretende
obter (SEKARAN, 2000). Para tanto, buscou-se mensurar corretamente os conceitos que
foram examinados, para que as interpretações e conclusões fossem precisas. Entretanto,
essa precisão depende da forma como foi realizada a medição e se as medidas foram
válidas e confiáveis (HAIR JR et al., 2005).
Por isso, foi necessário, pois, o aporte teórico, passando pela revisão de literatura
e o julgamento de especialistas: a fundamentação de um bom constructo é dependente da
teoria (NETEMEYER et al., 2003).
As variáveis analisadas neste estudo, são todas de caráter latente, ou seja,
conceitos abstratos que tiveram de ser operacionalizados em variáveis reflexivas,
alinhamento, capacidade de coopetição, tensões da coopetição, desempenho das empresas
e, por fim, o constructo das prioridades competitivas que foi operacionalizado em
variáveis formativas.
Para iniciar o processo de definição do questionário, o pesquisador selecionou,
com base em consultas na literatura, uma série de modelos de mensuração, validados e
testados. Assim, esses questionários foram submetidos à apreciação de 3 especialistas,
quanto à viabilidade de realizá-los e assim, conduzir a pesquisas a partir deles. Assim,
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após as considerações dos especialistas, visualizadas no Quadro 10, a seguir, o
pesquisador adotou os questionários em suas pesquisas.
No Quadro 10 estão, pois, dispostas as assertivas dos constructos relacionados à
definição das prioridades. Nota-se que os especialistas observaram um significativo
número de assertivas, concluindo que nem todas seriam aplicáveis à realidade do
agronegócio, e com isso, recomendou-se submeter à apreciação dos entrevistados da fase
qualitativa, para redução do número de assertivas.
Outra observação de um especialista, foi quanto ao cuidado na tradução reversa
do questionário, o que foi, prontamente, contestado, no entanto, por dois outros
especialistas, que defendem a adequação do questionário com base na realidade da cadeia
de soja e milho. Para resolver esse impasse foi realizado a tradução reversa e em seguida
ocorreu a adaptação do questionário a realidade estudada. Após cada adequação no
questionário ele voltava a ser submetido a apreciação de especialistas afim de garantir
que a validade de face e de conteúdo das medidas não fosse comprometido.
Esses procedimentos foram adotados para todas as medidas utilziadas neste
trabalho.
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Quadro 11 – Fatores de análise das prioridades competitivas
Subconstructo

Assertiva
Autor
Alta utilização da capacidade
Prioridades Alta produtividade da mão de obra (labor)
Custos
Baixos custos de estoques
Baixos custos de produção
Habilidade para ajustar a capacidade e/ou volume efetivamente com um
curto espaço de tempo
Habilidade para ajustar a entrega para atender os requerimentos do
consumidor
Habilidade para customizar produtos para atender os requisitos do
consumidor
Flexibilidade
Habilidade para fazer mudanças de design no produto após o início da
produção
Oferta de um grande número de opções ou características do produto
Habilidade de produzir uma grande variedade de produtos *
Alta flexibilidade de produção para permitir a introdução eficiente do novo
produto
Diferenciação da tecnologia do produto do competidor
(VACHON
Funcionalidades e características do produto inovadoras
et al.,
Oferta de inovações em novos produtos
2009;
Venda de produtos que estão nos estágios de introdução ou crescimento do KROES;
GHOSH,
ciclo de vida do produto
Inovação
2010)
Uso de tecnologias de ponta em produtos/processos
A tecnologia atual do produto representa um maior avanço sobre a
tecnologia anterior do produto*
Os produtos atuais tornaram os produtos anteriores obsoletos*
Alta conformidade do produto final com as especificações de design
Alta performance do produto
Ata confiabilidade do produto
Qualidade Alta segurança do produto
Pronta resolução de questionamentos/reclamações do consumidor
Facilidade de serviço do produto (custo e tempo) *
Alta durabilidade do produto (longa vida)*
Curto tempo de mudança de configuração/setup
Curto tempo de ciclo de desenvolvimento do produto
Curto tempo de ciclo de produção
Tempo
Curto tempo de entrega da produção
Rápida introdução de novo produto
Habilidade de entregar em tempo*
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Vachon et. al., (2009) e Kroes e Ghosh (2010)

Na sequência, o Quadro 11 apresenta as assertivas do constructo para mensurar a
capacidade de coopetição na cadeia de suprimentos. As mesmas observações
permaneceram: redução do número de variáveis e a adequação da linguagem. Além disso,
foi indicando que o constructo deveria ser melhor adaptado, adequando a nomenclatura
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da cadeia de suprimentos, por meio dos respondentes, para assim, atender às suas
especificidades.
Quadro 12 – Fatores de análise da coopetição
Subconstructo

Assertiva

Autor

- Surgem conflitos como consequência de competir e
cooperar ao mesmo tempo?
- É difícil cooperar em uma área e competir em outra?

Tensão Externa e
interna

- É difícil criar valor conjunto simultaneamente e se
apropriar de benefícios particulares?
- É difícil balancear interesses econômicos divergentes?
-As unidades organizacionais têm diferentes opiniões
sobre o valor criado pela cooperação com o competidor?
- Os relacionamentos levam a demandas e expectativas
que geram frustrações na organização?
- Entendemos quando e porque é um benefício competir e
cooperar?

Capacidade de
Coopetição

- Desenvolvemos estratégias alternativas para gerenciar
cooperação e competição?
- Mudamos continuamente o escopo do conteúdo do
relacionamento?

(BENGTSSON;
RAZAULLAH; et al.,
2016)

- Balanceamos demandas contraditórias sem canibalizar o
relacionamento?
- Você forma relações pessoais com os seus parceiros?
Capacidade de
networking (formação
de rede)

- Você e seu parceiro resolvem os problemas
conjuntamente de forma construtiva quando eles surgem?
- Você está ciente das forças e das fraquezas do seu
parceiro?
- Você segue as tendências tecnológicas?

Capacidade de
Absortiva (absorção)

- Tem a capacidade de ver como novos
conhecimentos ou tecnologias podem ser usadas?
- Tem a capacidade de conectar novas
oportunidades de negócios com o conhecimento ou
competências que existem em sua empresa?

Fonte: Elaborado pelo autor

Já no Quadro 12, estão descritas as variáveis que medem o desempenho das
empresas. Neste constructo, as recomendações foram de verificar se os respondentes terão
condições de entender as medidas e a capacidade de responder com precisão, tendo em
vista que alguns produtores poderiam não ter, por exemplo, dados de Retorno Sobre os
ativos.
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Quadro 13 – Fatores de análise do desempenho da cadeia de suprimentos e do negócio
Subconstructo
Assertiva

Autor

No último ano, na nossa cadeia, as vendas cresceram mais
que as dos nossos concorrentes
No último ano, na nossa cadeia, a margem de lucro cresceu
mais que a dos nossos concorrentes
No último ano, na nossa cadeia, a fatia de mercado (market
share) cresceu mais que a dos nossos concorrentes.
Desempenho do
negócio

Posicionamento da cadeia em relação as cadeias
concorrentes

(GRAWE et
al., 2009;
KROES;
GHOSH,
2010)

Margem de lucro %
Retorno dobre vendas
Retorno sobre recursos (ROA)
Vendas sobre recursos
Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, no Quadro 13 observa-se a sugestão em selecionar um número menor de
variáveis, das quais, duas de cada nível, e que fossem adequadas às prioridades definidas
pelos agentes da cadeia de suprimentos.
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Quadro 14 - Medidas de desempenho de CS
Nível

Medida de desempenho

Tempo total do ciclo da cadeia de suprimentos
Tempo total de fluxo de caixa
Tempo de consulta do cliente
Nível do valor percebido do produto pelo cliente
Lucro líquido vs. taxa de produtividade
Taxa de retorno sobre o investimento
Portifólio de produtos e serviços
Variação em relação ao orçamento
Estratégico
Tempo de espera do pedido
Flexibilidade de sistemas de serviço para atender necessidades
particulares do consumidor
Nível de parceria comprador – fornecedor
Tempo de entrega do fornecedor em relação a norma industrial
Nível de entrega de produtos sem defeitos
Tempo de entrega
Desempenho da entrega
Acurácia das técnicas de previsão
Tempo do ciclo de desenvolvimento do produto
Métodos de entrada de pedidos
Eficácia dos métodos de entrega
Tempo de clico de ordem de compra
Tempo de clico de processos planejados
Efetividade do plano de produção mestre
Tático
Assistência do fornecedor na resolução de problemas técnicos
Habilidade do fornecedor em responder a problemas de
qualidade
Iniciativa do fornecedor em economizar custos
Procedimentos de reserva do fornecedor
Confiabilidade da entrega
Capacidade de resposta a entregas urgente
Eficácia dos cronogramas de planejamento de distribuição
Custo por hora de operação
Custo de carregamento da informação
Capacidade de utilização
Inventário total como:
- Nível de estoque recebido
- Trabalho em progresso
- Nível de sucata
Operacional - Produtos finalizados em trânsito
Taxa de rejeição do fornecedor
Qualidade da documentação de entrega
Eficiência do tempo de clico de ordem de compra
Frequência de entrega
Direcionamento da confiabilidade para o desempenho
Qualidade dos bens entregues
Realização de entregas sem defeito
Fonte: Gunasekaran, Patel e Tirtiroglu (2001)

Financeira

Sim
Sim

Não
financeira
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Ao submeter as escalas à apreciação dos agentes, esses enfatizaram o caráter
repetido e semelhante das perguntas, solicitando ao pesquisador, portanto, a redução e
ajuste dessas perguntas.

163

Assim sendo, o pesquisador efetuou os referidos ajustes dos constructos, a partir
da categorização das entrevistas, que resultou nos dados exibidos no Quadro 14, a seguir.

Quadro 15 - Primeira redução de variáveis
Pri.
Compe
Assertiva
titiva
Volume de produção (Economias de Escala)
Custo
Controle dos custos de produção
Preço/custo
Crédito Disponiblidade de crédito para custeio da produção
Flexibilidade para garantir a adequação do produto as necessidades do cliente
Flexibil Flexibilidade para ajustar o tempo de entrega
idade Flexibilidade para aceitar o produto fora da especificação

Categori
zações
42
33
90
50
31

Flexibilidade no atendimento no pós-venda
Alta conformidade do produto final com as especificações
Alta confiabilidade do produto
Qualida
Pronta resolução de questionamento/reclamações do consumidor (Assistência
de
técnica)
Alta segurança e desempenho do produto

43
64
54

Habilidade de entregar no prazo
Tempo

Rápida introdução de novos produtos (faz sentido apenas insumos)
Curto tempo de ciclo de produção
Curto tempo de ciclo de de desenvolvimento do produto (insumos)
Uso de tecnologia de ponto produtos/processos

Tecnologia atual do produto representa o maior avanço sobre a tecnologia anterior
Inovaçã do produto (tecnologia em uso seja a mais avançada)
o
Funcionalidades e características inovadoras dos produtos (insumos)

28

27

Diferenciação da tecnologia do produto competidor (insumos)
Fonte: Elaborado pelo autor

A partir dessa redução de variáveis, o pesquisador contou com o auxílio do
Entrevistado 10, que relatou já haver trabalhado com pesquisa de mercado na área do
agronegócio, e sugeriu ajustar melhor as perguntas, conforme a realidade dos produtores.
Assim, mais uma vez, reestruturou-se o questionário utilizado para o pré-teste,
APÊNDICE E e após as adequações atendidas, estabeleceu-se o questionário final, ambos,
disponível no APÊNDICE F.
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8. FASE QUANTITATIVA
8.1. Perfil dos respondentes
Os dados coletados têm representantes de 30 municípios. O Gráfico 6 apresenta a
distribuição percentual dos respondentes por munícipio. Os 4 munícipios com maior
número de respondentes são Água Boa (20,38%), Sorriso (13,38%), Campo Novo dos
Parecis (12,74%) e Primavera do Leste (12,74%), localizados respectivamente nas
regiões Leste, Norte, Oeste e Sul do estado de Mato Grosso.

Gráfico 6 - Distribuição dos respondentes em munícipios de Mato Grosso

Fonte: Elaborado pelo autor

Os respondentes da pesquisa eram em sua maioria proprietários da empresa,
sócios, gerentes e representantes comerciais os outros 24% porcento restantes
representavem funções que tiveram uma frequência menor que 3. O Gráfico 7 - Função do
respondenteGráfico 7

apresenta a distribuição dos respendentes.
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Gráfico 7 - Função do respondente

Fonte: Elaborado pelo autor

Pode-se observar que de maneira geral os respondentes estavam aptos a participar
de maneira efetiva da pesquisa. Dos respondentes aproximadamente 51% eram
produtores rurais, 31% fornecedores de insumos e aproximadamente 18% atuavam na
função de trading.
O Gráfico 8, a seguir, demonstra que 75% da dos respondentes da pesquisa tem
formação superior. Isso corrobora as declarações dos entrevistados de que há uma
mudança em curso na gestão das empresas agrícolas. Apenas 18 % dos respondentes
cursou apenas o ensino básico.
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Gráfico 8 – Esolaridade dos respondentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Ainda dentro do aspecto de gestão das empresas, os dados indicaram que 46% dos
respondentes possuíam uma formação na área de administração, seguido pela engenharia
agronômica 17% e ciência da computação com 15%, o Gráfico 9 apresenta com mais
detalhes as formações dos respondentes.
Nesse sentido observou-se que a administração tem espaço considerável de
atuação nas cadeias produtivas de soja e milho, sendo mais representativo que a
engenharia agronômica.
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Gráfico 9 – Área de formação dos respondentes

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, em relação ao tempo que os respondentes estavam na empresa, 74% dos
entrevistados declaram que estavam a mais de 5 anos na empresa, enquanto que 17% dos
respondentes disseram que entraram na empresa em um período entre 2 e 5 anos. Apenas
9% declaram que estavam a menos de 2 anos na empresa.
Isso leva a deduzir que a maioria dos respondetes são experientes na área de
atuação e que a rotatividade nas empresas era consideravelmente baixa. Isso permite que
os respondentes tenham um conhecimento razoável em relação as prioridades
competitivas e as estratégias das empresas onde atuam.
Dessa forma, pode-se conjecturar que os respondentes forneceram informações de
qualidade para contribuir com a realização dos objetivos deste estudo.
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8.2. Equação Estrutural
Como parte das etapas de construção do modelo de equação estrutural, com o
objetivo de refinar e validar as variáveis diretas e indiretas, que compõe o modelo teórico
empírico proposto, foi realizada uma analise fatorial confirmatória. As estatisicas
descrititvas das respostas encontram-se no Apêndice G deste trabalho.
8.2.1. Analise Fatorial Confirmatória
A análise dos dados foi realizada sob a perspectiva Fatorial Confirmatória, com o
objetivo de validar os constructos do modelo proposto neste trabalho, de forma que ele
pudesse atender aos critérios de consistência interna, validade convergente e
discriminante em suas medidas.
Cabe salientar que, conforme já discutido no capítulo 7, o modelo apresenta como
limitação, o uso de apenas um indicador de mensuração para duas variáveis latentes, que
são formativas do constructo de prioridades competitivas.
O estudo conduzido por Sawhney (2013) contém também, apenas uma variável
de mensuração para explicar uma variável latente formativa. Para assegurar a
confiabilidade dos modelos formativos, o pesquisador deve dar ênfase na validade do
conteúdo dos indicadores formativos, de forma a garantir que eles captem todo o conceito
envolvido na variável latente que pretende medir (HAIR JR, J. F. et al., 2014).
Dando continuidade ao processo de validação, as variáveis foram dispostas no
programa SMARTPLS 2.0, ilustrado na figura 22, a seguir e, iniciou-se o processo de
depuração de variáveis para garantir o atendimento dos critérios necessários.
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Figura 21 - Analise Fatorial Confirmatória SmartPLS 2.0

Fonte: Elaborado pelo autor

Considerando que alguns constructos contêm baixo número de itens de medição,
foi adotado como critério de remoção de variáveis, apenas aquelas que possuíam cargas
fatoriais mais baixas de cada constructo e que não atendiam os critérios de validade. Na
primeira rodada, por exemplo, foram removidos os 3 itens (PC1, GC4 e DC1), enquanto
na segunda rodada, apenas 2 itens (AC1 e GC6) .
Assim, o modelo atingiu os parâmetros aceitáveis, a Tabela 13 apresenta as cargas
fatoriais dos itens para cada uma das variáveis latentes deste estudo. Como pode ser
observado dos 33 itens do modelo, 29 possuem carga fatorial maios que 0,7 e apenas 4
(quatro) possuem carga fatorial entre 0,63 e 0,69 (DC4, DE1, GC5 e TC3), mas ainda sim
dentro do aceitável para estudos de natureza exploratória (HAIR JR et al., 2009).
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Tabela 13 - Cargas Fatoriais dos itens que compõe as variáveis latentes
VAR AliCad DesCad DesEmp GestCoo Custo Quali CONF CRED TecnIno TensCoo
AC3 0,7240
AC4 0,7128
AC6 0,8528
AC7 0,8244
DC2

0,7101

DC3

0,8029

DC4

0,6971

DC5

0,7494

DC6

0,7236

DE1

0,6664

DE2

0,7187

DE3

0,7572

DE4

0,7973

DE5

0,7989

DE6

0,7440

GC1

0,7090

GC2

0,7835

GC3

0,7912

GC5

0,6341

PC2

0,8672

PC5

0,9043

PC3

0,7792

PC7

0,7405

PC8

0,7624

PC4

1

PC6

1

PC9

0,8840

PC10

0,8745

TC1

0,7392

TC2

0,7714

TC3

0,6825

TC4

0,7937

TC5

0,7802

Fonte: Elaborado pelo autor

Na sequência a Tabela 14 apresenta os valores de validade convergente,
divergente e discriminante para as variáveis latentes deste estudo.
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Tabela 14 - Matriz de correlação índices de confiabilidade e validade do modelo
AliCad

ConEnt

Cred Custo DesCad DesEmp GestCoo TecnIno TensCoo Qual

AliCad

0,781

*

ConEnt

0,238

1,000

Cred

0,052

0,164

1,000

Custo

0,111

0,188

0,226 0,886

DesCad

0,499

0,208

-0,045 0,034

0,738

DesEmp

0,417

0,254

0,165 0,184

0,334

0,748

GestCoo

0,288

0,156

0,209 0,049

0,122

0,350

0,732

TecnIno

0,271

0,246

0,213 0,107

0,227

0,291

0,353

0,879

TensCoo

0,000

0,047

0,093 0,050

-0,097

0,122

0,416

0,133

0,754

Qual

0,284

0,440

0,306 0,277

0,204

0,342

0,289

0,522

0,115

0,761

AVE

0,610

1,000

1,000 0,785

0,544

0,560

0,536

0,773

0,569

0,579

0,861

1,000

1,000 0,879

0,856

0,884

0,821

0,872

0,868

0,805

0,787

1,000

1,000 0,727

0,792

0,846

0,711

0,707

0,814

0,637

Conf.
Composta
Alpha de
Cronbach

* Os valores da diagonal representam a variância média extraída da AVE
Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado, os valores de AVE, que representa a validade
convergente, foram todos acima de 0,5. Já a confiabilidade composta e o alfa de Cronbach
estão acima de 0,7 (PASQUALI, 2007; OLIVEIRA et al., 2012; RINGLE et al., 2014),
com exceção do constructo da qualidade, que o valor está em 0,63. Todavia, considerando
que esta pesquisa configura-se como exploratória, esse valor é aceitável, além disso, nessa
situação, é recomendável verificar se a confiabilidade composta atende ao critério, nesse
caso, corresponde a > 0,80 (HAIR JR, JOSEPH F. et al., 2014). A validade discriminante,
no nível das variáveis latentes é calculada resolvendo-se a raiz quadrada do AVE, que
correspondem aos valores em diagonal visualizados na tabela. Neste caso, os valores das
correlações entre os constructos têm que ser menores que os valores da diagonal
(RINGLE et al., 2014). Tendo em vista que a pesquisa atende a esses critérios, foi dado
procedimento à avaliação do modelo estrutural com o fator de mediação da capacidade
de coopetição.
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8.2.2. Avaliação do modelo de equação estrutural

A figura 23, na sequência, exibe as relações estruturais analisadas neste estudo. O
modelo calculado pelo modelo PLS-PM é “dividido” em duas partes, a correlação entre
as variáveis latentes, o modelo de mensuração em si, que corresponde às relações
representadas entre os itens nas caixas com a variável latente, e em seguida são calculadas
as regressões lineares estruturais que corresponde às equações estruturais, onde é
analisada as relações entre as “bolas” do modelo.

Figura 22 - Modelo estrutura com fator mediador Capacidade de Coopetição

Fonte: Elaborado pelo autor

A fim de garantir a confiabilidade do modelo estrutural foram calculados o λ
(lambda) e o β(beta), fundamentais para os casos analisados. O Cálculo foi realizado por
meio do software G*Power (FAUL et al., 2007a).
Para tanto, tomou-se como base a análise do tipo Sensivity do teste Correlation:
Bivariate normal model para determinar o valor mínimo das cargas fatoriais, o que
permitiu identificar o valor mínimo da correlação entre a variável latente e os indicadores
(r) que a compõem. Esse cálculo é realizado em função do nível de significância (α) do
poder de teste (1 - β) e do tamanho da amostra (N). Neste caso, o valor mínimo de
significância das cargas fatoriais foi calculado considerando α = 0,05, o poder de teste de
0,80 e o tamanho da amostra N = 157 observações válidas. O tamanho do efeito resultante
foi de 0,1317. A tela correspondente ao cálculo pode ser observada na Figura 23.
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Figura 23 - Cálculo das cargas fatoriais mínimas

Fonte: Elaborado pelo autor

Já os valores mínimos do coeficiente estrutural e o valor das linhas da
equação foram calculados, com base na análise do tipo Sensivity do teste Multiple
regression: deviation of R2 from zero, para identificar o valor mínimo do tamanho do
efeito (f2), em função do nível de significância estatística (α), do poder de teste (1 - β),
do número de preditores e do tamanho da amostra (N). Para calcular o valor mínimo de
significância dos coeficientes estruturais, considerou-se o valor de α = 0,05, o poder de
teste de 0,80, o número de preditores igual a 2 e o tamanho da Amostra N = 157
observações válidas. O tamanho do efeito resultante foi de 0,062.
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Figura 24 - Cáculo do coeficiente de regressão

Fonte: Elaborado pelo autor

Dessa forma foi possível garantir a significância do modelo estrutural uma vez
que todas as cargas fatoriais estão acima do mínimo tolerado e as correlações dos
coeficientes de regressão também estão acima do que mínimo necessário.
Em um segundo momento para finalizar a validação de modelo foi necessário
realizar o nalise de bootstraping com 1000 amostragens no Software SmartPLS 2.0. Os
resultados do teste são mostrados na figura 26, a seguir.
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Figura 25 - Resultados de análise de bootstraping

Fonte: Elaborado pelo autor

Como pode ser observado, as correlações entre as variáveis latentes do produto
estão, todas acima de 1,96 e apresentam relação positiva entre os conjuntos. Assim o
modelo final deste trabalho foi testado e validado. A Tabela 15, a seguir, demonstra os
valores de validação assim como a decisão para as hipóteses propostas.
Tabela 15 – Coeficientes estruturais e teste das hipóteses.
Relação das
Original Standard Error T Statistics
Valor p
Hipóteses
Sample (O) (STERR) (|O/STERR|)
PrioComp > AliCad 0,373644

Hipótese

R²

Decisão

0,068462

5,457702

0,000*

H1

0,141

SIM

AliCad > DesEmp

0,375464

0,070521

5,324168

0,000*

H2

(0,193)

SIM

AliCad > CapCoo

0,268689

0,090887

2,9563

0,003**

H3

0,257
(0,126)

SIM

DesEmp > DesCad

0,354094

0,068619

5,160263 0,000***

H4

0,125

SIM

CapCoo > DesEmp 0,223834

0,093765

2,387186

0,017*

H5

0,238
(0,09)

SIM

TensCoo > CapCoo 0,424781

0,083252

5,102356

0,000*

H6

0,205

SIM

* significante a 0,001 ** siginficante a 0,003 e ***siginficante a 0,018 t > 2,38
Entre parênteses o F²
Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 15 apresenta os valores do R2 e F2 . Onde o R2, (fora do parênteses)
representa a influência de duas variáveis latentes sobre uma varivel dependente, enquanto
que o F2 representa apenas a influência da variável relacionada na primeira coluna.
Segundo Cohen (1988) para a área de ciências sócias e comportamentais R2 = 2% deve
ser considerado fraco, R2 = 13% considerado médio e, por fim, R2 = 26% .
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Em seguida, foram realizados os testes para validação da relação de mediação da
capacidade de coopetição e, para tanto, foi calculada a equação com a variável mediadora,
e sem a variável mediadora, conforme a figura 27.

Figura 26 - Cálculo do bootstrapping com e sem a variável mediadora

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se, que foram extraídos os valores necessários para a realização do teste
conforme proposto por Sobel (1982). Os cálculos foram realizados por meio do software
de cálculo elaborado por (SOPER, 2017) Onde a H7 foi confirmada com siginificância
de 3,3192. No entanto de forma complementar foi realizado o cálculo da variância
explicada - VAF (variance accounted for) conforme proposto por Hair JR et al.
(2014). Onde:
𝑉𝐴𝐹 =

𝛽12 . 𝛽23
(𝛽12 . 𝛽23) + 𝛽13

Sendo:
𝑉𝐴𝐹 =

0,3604 . 0,2914

(0,3604 . 0,2914) + 0,44

𝑉𝐴𝐹 = 0,596995787
Neste caso a VAF está entre 0,2 ≤ VAF ≤ 0,8 confirmando o resultado do teste de
Sobel, para mediação parcial (HAIR JR, J. F. et al., 2014). Os dados resultantes estão
representados na Tabela 16.
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Tabela 16 - Testes de Mediação Capacidade de Coopetição
Mediação Capacidade de Cooptição
Correlação direta entre AliCad e DesEmp com a
CapCoo Valor T.
Correlação direta entre AliCad e DesEmp sem a
CapCoo Valor T

Dados

Hipótese

Decisão

H7

Sim

H7

Sim

4,9280
9,9295

Correlação AliCad e CapCoo Valor T

5,421

Correlação CapCoo e DesEmp Valor T

4,200

Beta da relação AliCad e CapCoo (β12)

0,3604

Beta da relação entre CapCoo e DesEmp (β23)

0,2914

Relação direta com MED (β13’)

0.44

Relação direta sem MED (β13’’)

0.375

Erro padrão da relação AliCad e CapCoo

0,0665

Erro padrão da relação entre CapCoo e DesEmp

0,0694

Estatística do Teste de Sobel

3,3192

Probabilidade unicaudal

0,0004

Probabilidade bicaudal:

0,0009

Resultado Variância Explicada (VAF)

0,59699579

As hipóteses, de H1 a H7, foram confirmadas com nível de significância de 0,018,
com t > 2,38. A análise de significância das correlações estruturais evidenciou um efeito
de mediação parcial, uma vez que ao remover o constructo da capacidade de coopetição,
o efeito do alinhamento da cadeia de suprimentos sobre o desempenho da empresa não
desaparece totalmente. A capacidade de gestão da coopetição mostrou-se ser apta a
transportar os efeitos, de forma significativa do alinhamento da cadeia para o desempenho
da empresa (SOBEL, 1982).
A próxima seção vai discutir os resultados de cada hipótese, relacionando-as com
os objetivos deste trabalho.

178

9. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A discussão dos resultados foi realizada segundo as relações estabelecidas entre
constructos os deste trabalho, abordando incialmente o constructo que se coloca como
variável independente e os constructos que desempenham papel de variável dependente.
9.1. Prioridades competitivas e alinhamento da cadeia de suprimentos
As prioridades competitivas confirmaram a hipótese de relação positiva sobre o
desempenho da cadeia de suprimentos. Essa relação está bem consolidada na literatura
para outras cadeias de suprimentos (FERDOWS; MEYER, 1990; SLACK et al., 2009;
MOORI; KIMURA, 2014; CHOPRA; MEINDL, 2016).
No entanto, faltavam ainda evidências dessa relação para a cadeia de suprimentos
no agronegócio brasileiro, essa lacuna agora foi suprida e as prioridades competitivas se
confirmam como um potencial mecanismo de alinhamento de base para as cadeias de
suprimentos (KETCHEN; GIUNIPERO, 2004).
As prioridades competitivas tiveram um poder de explicação de 0,14 próximo ao
que é considerado médio 0,15 na literatura (HAIR JR, J. F. et al., 2014). A um nível de
significância de < 0,0001. Logo as prioridades competitivas continuam sendo uma das
principais ferramentas para alinhamento das atividades de uma empresa e de uma cadeia.
Este trabalho também permitiu a adaptação de uma escala da realidade das cadeias
de suprimentos de soja e milho, mostrando, de certa forma, haver problemas de validade
de face em relação ao respondente que identificou algumas das variáveis de mensuração.
Isso se deve ao fato dessas variáveis serem muito parecidas, requerendo assim, a redução
do número de assertivas. Apesar dessa limitação, o instrumento aparentemente, pode ser
replicado e aperfeiçoado em pesquisas na área.
As duas principais prioridades competitivas identificadas para compor a pesquisa
nas cadeias de soja e milho, custo e qualidade, estão em consonância com as prioridades
competitivas identificadas, como sendo as principais das empresas com maior índice de
sucesso (PRESTER, 2013).
As prioridades competitivas na cadeia de soja e milho, aparentemente, assumem
um aspecto de cumulatividade e interdependência, como foi salientado pela Entrevistado
07: “Eu tenho que ter alta produtividades com qualidade associado a um baixo custo”. À
medida que uma prioridade é atendida, ele avança para a próxima para se manter
competitivo.
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Por fim, nota-se que nem todos os produtores entendem adequadamente que a
prioridade competitiva na cadeia se encontra mais associada à produtividade e à qualidade,
como descreve o entrevistado 10: “ele acha que é custo, mas não é só custo, ele quer
qualidade e alto rendimento”. Os produtores, ao entenderem, adequadamente, as
prioridades competitivas da cadeia vão atuar de forma diferente em relação a cadeia
(COUSINS, 2005).

9.2. Alinhamento da cadeia de suprimentos e o desempenho das empresas e cadeias
Como as empresas não estão atuando em um mundo ideal, elas procuram adotar
mecanismos de alinhamento para adequar as suas atividades e desenvolver as
competências necessárias para obter um desempenho acima do tradicional
(SKIPWORTH et al., 2015).
O entrevistado 07 se destacou durante as entrevistas por adotar uma estragéia de
suprimentos diferenciada, adotando uma perpectiva de gestão dos relacionamentos
interorganizacionais “eu procuro trazer todos para perto de mim, porque quando tem uma
oportunidade eles me ligam”, da mesma forma que procura ter um processo de suprimento
alinhado com a cadeia, “quando eu estou colhendo, é ai que eu estou afiado e começo
ver os resultados, sei o que deu certo e que eu vou continuar ou o que precisa mudar”. Ele
também monitora as informações de mercado financeiro “eu tenho aplicativo aqui para
acompanhar o mercado...análise gráfica...”. Conseguindo assim moldar a sua estratégia
para aproveitar as oportunidades “essa questão da troca do presidente eu já sabia que o
dólar ia dar uma subida”. Por fim ele ainda enumerou a necessidade de ter uma boa gestão
de pessoas “eu preciso tratar bem as pessoas do faxineiro ao predidentes de uma
multinacional, isso daí faz você ganhar o jogo. ” Dessa forma percebe-se uma estratégia
deliberada que o leva a atender os fatores de alinhamento propostos por Ogulin (2014),
A empresa rural, apesar dos altos volumes, é uma empresa com poucas pessoas
em que o gestor é responsável por realizar tarefas, nos três níveis da função:
organizacional, estratégico tático e operacional, e a partir dessa realidade, ele tem ganhos
de sinergia, ao tentar alinhar as prioridades da empresa com as prioridades
organizacionais (KETCHEN; GIUNIPERO, 2004; MITRA; BHARDWAJ, 2010;
SARDANA et al., 2016).
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Nesse sentido, ao avaliar o impacto do alinhamento estratégico sobre o
desempenho da empresa, percebeu-se que esse foi consistente, ficando entre médio e
forte: 0,193, com significância de <0,001 (COHEN, 1988). O alinhamento é uma forma
das empresas obterem a vantagem competitiva, a partir dos ganhos sinérgicos, ao
realizarem a ligação entre a estratégia corporativa e a GCS (HOFMANN, 2010).
Esses ganhos se estendem, por sua vez, das empresas à cadeia como um todo
(MENTZER et al., 2001), conforme ratificou a hipótese H4, em que o nível foi tido como
médio para a pesquisa.
9.3. Alinhamento, Tensões da coopetição e a capacidade de coopetição
O alinhamento das cadeias de suprimentos é tido como um desafio tanto para as
organizações como para os pesquisadores que estudam o tema, vide o número de
publicações e trabalhos que abordam o tema.
Nesta pesquisa, portanto, pode-se estabelecer relações que permitem afirmar que,
a partir do alinhamento, emergem tensões relacioandos à formação do paradoxo da
coopetição, e a capacidade de coopetição, por sua vez serviu de mecanismo para amenizar
essas tensões, ou ainda, se beneficiou dela para obter resultados maiores do alinhamento
dentro da cadeia de suprimentos.
A capacidade de coopetição, conforme evidenciado pela fase qualitativa, é
exercidada de forma meio inconsciente dentro da cadeia, de maneira que os agentes têm
comportamentos de adequação das estratégias e resolução de confiltos no relacionamento
que eles mesmos recohecem ser benéficos (KUNZLER; BULGACOV, 2011), ou como
é exercida pelo entrevistado 05, isto é, de forma empreendedora, para obter novas
oportundiades de negócios e recompensas (CAMPBELL, 2014).
A coopetição em conjunto com o alinhamento da cadeia de suprimentos teve um
efeito positivo, considerado de médio a forte, sobre o desempenho da empresa, 0,238,
com nível de siginificância menor que 0,0001, o que leva a crer que o desenvolvimento
desta capacidade dentro das empresas, apresenta resultados positivos (BENGTSSON;
RAZA-ULLAH; et al., 2016; LE-ROY; CZAKON, 2016).
Estudos complementares podem ser desenvolvidos para encontrar outras relações
que possam sofrer influência mediadora ou moderadora da coopetição.
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10.CONCLUSÕES
Este trabalho atendeu ao seu objetivo geral, isto é, estabeleceu a tese de que as
relações de alinhamento estratégico e de coopetição geram alterações no desempenho das
empresas e das cadeias de suprimentos de soja e milho.
Pode-se dizer que essas cadeias de suprimentos, umas das mais competitivas e
produtivas no mundo, têm obtido sucesso em suas atividades, a partir de uma gestão
estratégica que consegue estabelecer objetivos e dirigir os recursos, pessoas e negócios,
de forma conjunta.
Os resultados obtidos da adaptação e teste do modelo teórico-empírico proposto
apresentam duas implicações gerenciais. A primeira evidencia a necessidade de as
organizações colocarem mais ênfase nas relações de alinhamento estratégico com a
habilidade de coopetição, tendo, portanto, chance de obter maiores resultados. Em
segundo lugar, a capacidade de coopetição pode ajudar a reduzir as perdas e prejuízos
decorrentes dos conflitos. Além disso, pode ajudar os agentes a descobrirem novas formas
de estabelecer relações de cooperação que podem apresentar resultados ainda maiores.
Em segundo lugar, abre também a oportunidade das empresas analisarem e, se
necessário, aprimorar a gestão estratégica dos custos, visando inovar em processos que
proporcionem a redução de custos e, consequentemente, ganhos de desempenho de
mercado. Além disso, seria interessante as empresas procurarem explorar o conceito de
cumulatividade das prioridades competitivas de forma mais intensa (SKINNER, 1969;
FERDOWS; MEYER, 1990; SCHROEDER et al., 2011; PRESTER, 2013).
Do ponto de vista de políticas públicas, esta tese evidencia a necessidade de
garantir financiamento, e auxílio técnico (assistência rural), e incentivos específicos em
crédito rural para os produtores.
A pesquisa teve êxito em identificar de forma detalhada as prioridades
competitivas dos agentes da cadeia produtiva de soja e milho do Mato Grosso. Nesse
particular, qualidade, custo, inovação e tecnologia, crédito de custeio e confiabilidade
foram identificados como os principais direcionadores da estratégia e tomada de decisão
dos agentes da cadeia.
A percepção do alinhamento dessas prioridades foi clara entre os agentes da cadeia,
no entanto, existiram pontos de conflitos e contradições que poderiam ser eliminados com
a devida gestão dos relacionamentos entre as partes. Pode-se perceber que o alinhamento
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dos requisitos foi feito durante o planejamento da safra, durante as negociações de compra
de insumos e entrega da produção. Os problemas de desalinhamento surgiram ao longo
da sua execução. Mudanças no processo de execução ou melhoria no comprometimento
dos agentes envolvidos poderiam trazer resultados benéficos para a competitividade da
cadeia.
De maneira geral, os agentes percebiam a existência de um alinhamento, mas com
a ressalva de que apresentava falhas, principalmente a jusante da cadeia, na entrega da
produção nas tradings. A entrega da produção e a sua classificação é um momento
delicado, precisa ser realizado com muito critério, pois os altos volumes envolvidos
transformam as penalizações e descontos em uma soma considerável de valores. No
contexto deste estudo, esse é um ponto crítico que deve ser explorado e examinado em
outras pesquisas, inclusive de outras áreas do conhecimento.
A capacidade de coopetição confirmou-se como importante mecanismo de gestão
cadeia de suprimentos, principalmente pela característica de adaptação e mudanças de
comportamentos de cooperativos e competitivos. Novas pesquisas podem ser conduzidas
para testar outras possibilidades de relacionamento da capacidade coopetitiva.
A capacidade de coopetição está associada também à capacidade absortiva e à de
networking e isso, pode abrir a oportunidade para o desenvolvimento de uma capacidade
muito valorizada como a inovação. A importância aumenta se considerar o contexto dos
relacionamentos em redes e cadeias de suprimentos, potencializados pelas tecnologias de
informação e comunicação.
O desempenho das empresas e das cadeias foram influenciados de forma
moderada a forte pelos elementos considerados nesta pesquisa. Assim é interessante notar
que existe ainda uma série de fatores que precisam ser gerenciados em conjunto para obter
um poder maior de explicação. Futuras pesquisas poderiam considerar a adição de outros
fatores críticos ao desempenho das empresas e cadeias de suprimentos.
Nesse sentido, a pesquisa lança luz sobre alguns pontos críticos no cotidiano dos
agentes da cadeia produtiva de soja e milho. De posse dessas informações, os agentes e
as entidades representativas dos membros da cadeia, podem vir a iniciar um processo de
mudança e aperfeiçoamento.
Limitações do estudo: o estudo foi de concepção transversal, uma vez que os
dados foram coletados, segundo a percepção dos respondentes em um determinado
período no tempo. Já a segunda limitação se deu quanto à circunscrição da amostra, em
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que a definição dos participantes das entrevistas se deu por facilidade de acesso, não
obstante, se procurou evitar a discrepância entre a população e o arcabouço amostral.
10.1. Contribuição teórica:
Este trabalho contribuiu com a academia na área da gestão da cadeia de
suprimentos e em particular na agroindústria. Em relação à cadeia de suprimentos, o
referido estudo ajudou a aprofundar a compreensão dos impactos do alinhamento
estratégico no desempenho das empresas e das cadeias de suprimentos do agronegócio.
Além disso, verificou que a capacidade de coopetição medeia a relação entre alinhamento
estratégico e desempenho organizacional.

10.2. Contribuição gerencial:
Do ponto de vista gerencial, este trabalho evidenciou a necessidade de uma boa
gestão das relações interorganizacionais, tanto para viabilizar o alinhamento estratégico
entre as organizações, quanto para poder aproveitar os efeitos do paradoxo da coopetição.
Essas relações levam as organizações a saírem de um estado de entropia e interagir de
forma dinâmica para obter resultados acima da média, tanto individualmente quanto em
nível de cadeia de suprimentos.
O estudo contribuiu também por evidenciar que a gestão estratégica das
prioridades competitivas, associada a uma abordagem de desenvolvimento cumulativo
das prioridades competitivas, pode resultar em ganhos de desempenho.
10.3. Constribuição sócio-política:
A agroindústria é muito relevante para a economia brasileira e sua pauta de
exportações. Neste sentido este estudo ajudou a compreender melhor o funcionamento
das cadeias de suprimentos de soja e milho, duas cadeias deveras relevantes para o Brasil.
O sucesso das atividades produtivas e comerciais em regiões de fronteira agrícola,
afastada dos grandes centros, proporciona o desenvolvimento sócio-econômico da nação.
Contribui ainda, ao evidenciar a grande necessidade de crédito de custeio e a necessidade
de garantir financiamento, em particular, para "pequenos" produtores que não dispõe de
capital para investir na atividade e têm dificuldade de entender e cumprir os requisitos
burocráticos para acessar as linhas de crédito disponibilizadas pelo governo.
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Da mesma forma, pequenos produtores com menor nível de escolaridade e
conhecimento técnico, precisam ser atendidos por políticas e programas de assistência
técnica no campo, para poder se manter competitivo e permanecer na atividade.
10.4. Contribuição metodológica
A proposição de um instrumento de pesquisa direcionado a cadeias de soja e milho
pode servir como instrumento de replicação e aperfeiçoamento de novas pesquisas na área
produtiva. Utilizando a abordagem estratégica das prioridades coopetitivas, do
alinhamento estratégico, da gestão da coopetição das tensões resultantes, assim como, o
desempenho de empresas e cadeias do agronegócio.

10.5. Limitações da pesquisa
O presente estudo foi realizado a partir de uma concepção transversal, uma vez
que os dados foram coletados segundo a percepção dos respondentes em um determinado
período no tempo, isso pode impedir que sejam estabelecidas relações temporais de causa
e efeito. Essa concepção também se limita por captar apenas um instante do tempo,
colhendo a percepção dos agentes com base no momento vivenciado.
Outra limitação foi quanto a amostragem, tanto na fase qualitativa, quanto na fase
quantitativa. No caso da fase qualitativa, a amostragem não probabilística por
conveniência pode comprometer a obtenção de dados mais heterogêneos que possam ser
relevantes no contexto estudado. Além disso a amostra poderia ser um pouco maior.
Na fase quantitativa uma amostra maior e mais extratificada poderia melhorar a
confiabilidade dos resultados, além de aumentar a possibilidade de generalização desses
resultados. Por fim, ainda dentro do aspecto quantitavo a utilização de constructos
formativos com apenas um indicador por variável latente pode colocar em cheque a
validade de face das escalas.
10.6. Sugestões de novos estudos
Novas pesquisas poderiam procurar identificar e incluir outros elementos que
contribuam para aumento do desempenho das empresas e das cadeias de suprimentos,
uma vez que esse modelo demostrou um poder de previsão de médio a moderado.
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Da mesma forma novos estudo poderiam enfatizar outros elementos da gestão das
relações interorganizacionais, como a capacidade absortiva e de networking. Ao mesmo
tempo poderiam explorar melhor como a reputação e a confiança afetam as relações
interorganizacionais.
Por fim, novos estudos poderiam contemplar a pesquisa e análise de outras
possíveis relações e influências da capacidade de coopetição e das tensões da coopetição
para o desempenho das empresas e cadeias de suprimentos. Sem desconsiderar ainda a
sua influência nas relações interorganziacionais.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO
ROTEIRO DE ENTREVISTA
Alinhamento estratégico e coopetição e seu impacto sobre a cadeia produtiva de
soja e milho de Mato Grosso
Bloco 1: Dados do Respondente

Nome (opcional): ________________________________________________________
Telefone para contato (opcional): (___): _____________
Data: ___/___/ _____
Função (Presidente, Diretor, Gerente etc..): ______________________________
Formação
(Administração,
Agrônomo,
Economia,
etc.):
___________________________________
Tempo na função: ________ ano(s)
Tempo na empresa: __________ ano(s)
Bloco 2: Dados da Empresa

Nome da Empresa (opcional):_________________________________________
Município: ____________________________________________ UF: ______
Ramo de Atividade (produção de soja, milho, sorgo, ..., etc): _____________________
Principais fornecedores*: _____________________________________________
Principais clientes*: ________________________________________________
* responder em relação (fornecedores de insumos – produtores rurais – tradings). Caso
seja pessoa física (informar apenas a atividade ex: produtor rural) ou caso não seja
possível informar deixar em branco
Tempo no mercado: ( ) até 2 anos ( ) entre 2 e 5 anos ( ) acima de 5 anos
Número de funcionários da empresa em (2015-2016)
( ) Micro: com até 19 funcionários
( ) Pequena: de 20 a 99 funcionários
( ) Média: 100 a 499 funcionários
( ) Grande: mais de 500 funcionários
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Faturamento anual da empresa em (2015-2016) (classificação do BNDES):
(
(
(
(

) Menor ou igual a R$ 360 mil
) Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 3,6 milhões
) Maior que R$ 3,6 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões
) Maior que R$ 300 milhões

Para produtores apenas:
Qual o tamanho da área de produção de soja e milho (tamanho médio de áreas atendidas
ou compradas)? Hectares: _______________
É
proprietário,
arrendatário,
_________________________________
Principais
tecnologias
_______________________________________

meeiro

produtivas

ou

porcenteiro?

utilizadas:

Como é feito o custeio da sua produção:
Recursos próprio: ____% Crédito Bancário: ____% Crédito trading: ____% Base de troca
_____%
Bloco 3: Questões relacionadas à gestão estratégica da cadeia
Na sua opinião, as empresas rurais elas têm uma boa gestão? Por que? Fale da gestão nos
três níveis da analisados, produtor rural, fornecedores de insumos e tradings.
Na sua opinião, quais são os principais critérios competitivos (aspectos que levam a sua
sobrevivência) como membro da cadeia de suprimentos da soja e milho? Por que?
Na sua opinião, qual é a empresa que tem a governança (que manda) da cadeia de
suprimentos da soja e milho? Por que?
Na sua opinião, quais são os principais critérios competitivos que leva a sua empresa a
fazer negócios com seus principais fornecedores? Por que?
Na sua opinião, a sua empresa está alinhada com os principais critérios competitivos da
cadeia de suprimentos? Por que?
Na sua opinião, a cadeia de suprimentos tem um bom alinhamento de critérios
competitivos, entre os agentes? Por que?
Na sua opinião, quais são as principais ferramentas utilizadas para o alinhamento dos
critérios competitivos? Explique como ocorre o alinhamento?
Com que frequência os alinhamentos dos critérios competitivos são realizados? Por que?
Na sua opinião, você acha que as adoções de critérios de alinhamentos são justas? Quem
são as empresas que governam esse alinhamento?
Quais são as funções dessas pessoas que participam dos critérios de alinhamentos? Você
acha que dá resultados o alinhamento?
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Bloco 4: Questões relacionadas à coopetição
a)

Cooperação

Em quais etapas da cadeia de suprimentos ocorrem a cooperação? Dê exemplos das
principais situações de cooperação (horizontal e vertical)?
b)

Competição

Em quais etapas da cadeia de suprimentos ocorrem a competição? Dê exemplos das
principais situações de competição (horizontal e vertical)?
c)
Coopetição
Em quais etapas da cadeia de suprimentos ocorrem a coopetição? Em que momentos
ocorre simultaneamente a cooperação e a competição?
Quais são os pontos de maior conflito dentro da cadeia produtiva?
Quais são os pontos que precisam de melhoria no relacionamento?
Bloco 5: Questões relacionadas à desempenho (operacional e foco no cliente)
Na sua opinião, a coopetição melhora o desempenho operacional (interno à empresa)?
Pergunta: Que outras informações, considerado importante para a competitividade de sua
propriedade rural o Sr.(a) gostaria de mencionar?
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APÊNDICE C- QUESTIONÁRIO PROVISÓRIO
PARTE 3 – Questões Fechadas - Exploratória quantitativa
Para encerrarmos nossa entrevista, gostaria que o sr. respondesse, de 1 a 5 qual o mais
importante em algumas questões relacionadas à prática de gestão de cadeia de
suprimentos.
Na sua opinião a sua empresa busca...
Prioridades competitivas (Fertilizantes/Produtor/Tradding)
Custos
1 Modernização e automação do processo de produção
2 Esforços para atingir economias de escala
3 Utilização da Capacidade
4 Alta produtividade da mão de obra (labor)
5 Baixo custos de produção
6 Baixos custos de estoques
7 Cite algum fator relacionado a custos determinante para sua empresa
Flexibilidade
1 Habilidade de produzir uma grande variedade de produtos
Alta flexibilidade de produção para permitir a introdução eficiente do novo
2
produto
3 Cite alguma situação onde é necessária flexibilidade na sua produção
Habilidade para ajustar a capacidade e/ou volume efetivamente com um curto
4
espaço de tempo
5 Habilidade para ajustar a entrega para atender os requerimentos do consumidor
6 Habilidade para customizar produtos para atender os requisitos do consumidor
7 Habilidade para fazer mudanças de design no produto após o início da produção
8 Oferta de um grande número de opções ou características do produto
9 Habilidade de produzir uma grande variedade de produtos
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Alta flexibilidade de produção para permitir a introdução eficiente do
novo produto
Qualidade
Alta conformidade do produto final com as especificações
Alta performance do produto
Alta confiabilidade do produto
Alta segurança do produto
Pronta resolução de questionamentos/reclamações do consumidor
Facilidade de serviço do produto
Tempo
Curto tempo de ciclo de produção
Habilidade de entregar em tempo
Curto tempo de mudança de configuração/setup
Curto tempo de ciclo de desenvolvimento do produto
Rápida introdução de novo produto
Curto tempo de ciclo de produção
Habilidade de entregar em tempo
Inovação
Uso de tecnologias de ponta em produtos/processos
A tecnologia atual do produto representa um maior avanço sobre a tecnologia
anterior do produto
Diferenciação da tecnologia do produto do competidor
Venda de produtos que estão nos estágios de introdução ou crescimento do ciclo
de vida do produto
Oferta de inovações em novos produtos
Funcionalidades e características do produto inovadoras
Os produtos atuais tornaram os produtos anteriores obsoletos*
Coopetição (Capabilidades em Cooperação/Competição/Coopetição)

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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1
2
3

Surgem conflitos como consequência de competir e cooperar ao mesmo tempo?
É difícil cooperar em uma área e competir em outra?
É difícil criar valor conjunto simultaneamente e se apropriar de benefícios
particulares?
4 É difícil balancear interesses econômicos divergentes?
5 As unidades organizacionais têm diferentes opiniões sobre o valor criado pela
cooperação com o competidor?
6 Os relacionamentos levam a demandas e expectativas que geram frustrações na
organização?
7 Entendemos quando e porque é um benefício competir e cooperar?
8 Desenvolvemos estratégias alternativas para gerenciar cooperação e competição?
9 Mudamos continuamente o escopo do conteúdo do relacionamento?
10 Balanceamos demandas contraditórias sem canabalizar o relacionamento?
11 Você forma relações pessoais com os seus parceiros?
12 Você e seu parceiro resolvem os problemas conjuntamente de forma construtiva
quando eles surgem?
13 Você está ciente das forças e fraquezas do seu parceiro?
14 Você segue as tendências tecnológicas?
15 Tem a capacidade de ver como novos conhecimentos ou tecnologias podem ser
usadas?
16 Tem a capacidade de conectar novas oportunidades de negócios com o
conhecimento ou competências que existem em sua empresa?
Desempenho Operacional (Vantagem competitiva) - Empresa
1 Na última safra nossas vendas cresceram mais que as dos nossos concorrentes
Na última safra a nossa margem de lucro cresceu mais que a dos nossos
2
concorrentes
Na última safra nossa empresa melhorou o seu posicionamento (desempenho) em
3
relação os concorrentes
4 Na última safra a nossa margem de lucro foi de quantos porcento %?
Desempenho Operacional (Vantagem competitiva) – Cadeia de Suprimentos
Na última safra na nossa cadeia as vendas cresceram mais que as dos nossos
1
concorrentes
Na última safra na nossa cadeia a margem de lucro cresceu mais que a dos nossos
2
concorrentes
Na última safra nossa cadeia melhorou o seu posicionamento (desempenho) em
3
relação as cadeias concorrentes
4 Na última safra a nossa margem de lucro foi de quantos %?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Utilize este espaço para fazer algum comentário adicional, caso necessário. Exemplo:
algum item que é relevante para a prática da gestão da gestão da cadeia de supriemntos.
Obrigado pela colaboração!
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APÊNDICE D- TRANSCIRÇÃO DAS ENTREVISTAS
ENTREVISTADO 01
Produtor Rural - Sorriso – MT

Legenda
(: )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi:tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí:fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: O senhor é produtor?
Entrevistado 01: Produtor.
Entrevistador: Produtor rural. O senhor tem alguma formação específica?
Entrevistado 01: Escola Profissionalizante em Agricultura.
Entrevistador: Há quanto tempo que o senhor está na atividade de produção?três
Entrevistado 01: No Mato Grosso, 41 anos.
Entrevistador: Dentro dessa atividade aqui como produtor?
Entrevistado 01: 41 anos. 41 anos em Chapecó e uns 31 anos aqui.
Entrevistador: Mas aqui em Sorriso?
Entrevistado 01: Aqui? 30 anos. Que eu moro aqui, 30 anos. Mas aquelas fazendas que tem aqui, tem em
Mutum.
Entrevistador: Ah sim. Bom, o senhor pode me dar um telefone para contato? Caso seja necessário. Ou email?
Entrevistador: Bom, o ramo de atividade do senhor? Quais são os produtos que o senhor produz lá? Os três
principais, se tiver mais.
Entrevistado 01: Soja, milho. Não, agora é só soja e milho.
Entrevistador: Bom, tem alguma variedade específica ou só o convencional?
Entrevistado 01: Não, soja, a variedade normalmente é a mais produtiva, né? Que a gente pega.
Entrevistador: Mas não tem nenhuma, assim, dessas de nicho, não transgênico?
Entrevistado 01: É transgênico. Transgênico.
Entrevistador: Transgênico. Tá. Quem são os três principais fornecedores do senhor em termos de valor
comprado? Os três principais.
Entrevistado 01: Produtos?
Entrevistador: É.
Entrevistado 01: Todo ano muda normalmente, né? Adubo, por exemplo, são dois anos. Compro da C.Vale,
Cooperativa.
Entrevistador: É assim mesmo?
Entrevistado 01: C.Vale, isso. E os defensivos, de três, quatro empresas. Normalmente compro da R D
Rossato, América Insumos Agrícolas, Paiol e este ano eu comprei da Impacto. E também CVale, alguma
coisa. Tudo é custo/benefício (risos).
Entrevistador: Impacto e C.Vale.
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Certo. Quem são os três principais clientes que compram a produção do senhor? Se tiver só
um, também, só os clientes principais.
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Entrevistado 01: É Cargill, Bunge. Cargill, Bunge. Tenho vendido e vendo para empresas de fora também,
normalmente, né? Mas aqui da região é Cargill, a Bunge e ADM.
Entrevistador: ADM. Quantas pessoas ficam empregadas na fazenda? Aí, vamos tomar como referência a
safra 2015/2016, porque agora está começando a 2016/2017. A média entressafra, entressafra.
Entrevistado 01: Aqui nós temos na fazenda de Sorriso seis funcionários. E depois tem na colheita, sempre
tem mais três, três avulsos. Três que é temporário, como a gente diz, né? Na colheita.
Entrevistador: Certo. Isso é opcional, né? Falar essa pergunta aqui. Qual que é o faturamento anual da
empresa?
Entrevistado 01: Isso varia muito. O faturamento varia muito. É de acordo com o que colhe, dentro de uma
média de colheita.
Entrevistador: Mas, pode falar? O senhor tem esse número para 2015/2016, mais ou menos?
Entrevistado 01: Ainda não. Não tenho ainda isso.
Entrevistador: Ainda não.
Entrevistado 01: Deixa eu ver aqui. Milho. Em torno de 9 milhões e meio, 9 milhões e 700, por aí.
Entrevistador: Uhum. O senhor disse que o senhor tem duas propriedades, uma aqui em Sorriso e outra...
Entrevistado 01: Certo. Eu estou falando só de Sorriso.
Entrevistador: De Sorriso. Eu ia perguntar, mas o senhor é responsável pelas duas? O senhor que
acompanha nas duas? Ou lá já tem...
Entrevistado 01: Não. Tem meu genro, né? Que cuida da parte, toda parte técnica, parte de trabalho, ele é
agrônomo.
Entrevistador: Mas são vocês dois que cuidam das duas?
Entrevistado 01: É junto. É.
Entrevistador: As duas fazendas são juntas. O senhor aqui, ele lá? Ou não?
Entrevistado 01: Não. Eu vou mais lá do que ele.
Entrevistador: Ah, então, como o senhor falou daqui, esse faturamento o senhor contou só aqui também?
Entrevistado 01: Contei daqui. Só aqui.
Entrevistador: Só aqui?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Tá. Será que eu posso também fazer quanto seria da outra também? Só para...
Entrevistado 01: Ela é proporcional. Ela vai...
Entrevistador: Porque, assim, eu ia perguntar agora qual o tamanho da área que o senhor planta, né? De
soja e milho.
Entrevistado 01: Aqui são 1740 hectares.
Entrevistador: Ahãm.
Entrevistado 01: Para aquela área (ininteligível 00:07:37) aqui é mais ou menos igual.
Entrevistador: E lá também?
Entrevistado 01: Lá colhia um pouco menos, né? Lá são 1200.
Entrevistador: É 1200?
Entrevistado 01: De lavoura. Área de lavoura.
Entrevistador: O senhor é proprietário das duas? Ou o senhor arrenda terra também?
Entrevistado 01: Não. Arrenda um pedaço da minha mãe, né? Mas é família, tudo. Pode constar como
proprietário, mas está tudo no nome das minhas filhas. Não tem (risos).
Entrevistador: Bom, eu vou fazer algumas perguntas, caso o senhor tenha alguma dúvida, não entenda, o
senhor fica à vontade para me perguntar. Na opinião do senhor, é importante essa habilidade de gerenciar
o relacionamento de cooperação e competição para o desempenho que a sua empresa tem hoje?
Entrevistado 01: Eu não vejo como competição. Uma cooperação é importante. Com as empresas, com as
empresas de insumos e com as empresas que adquirem produto. Que onde diz que, empresas exportadoras
e empresas nacionais, empresas esmagadoras, como a gente diz. É importante ter um bom relacionamento,
porque o trabalho flui mais facilmente, né? E porque mantém o crédito, né?
Entrevistador: Mas, o senhor fala que competição, mas não tem uma competição?
Entrevistado 01: Que a competição seria com outros agricultores. E nós não temos como competir.
Entrevistador: É, um com o outro...
Entrevistado 01: O que acontece, quando há uma superprodução, às vezes, cai um pouco o preço. Mas, o
preço, como a gente diz, é o caso do milho, que é o que mais cai o preço. A soja é um produto mundial. O

252

milho não, o milho já é um produto, é mundial também, mas para exportação, ele é trabalhado um preço
muito baixo. Então, ele deixa pouca margem, quase nada de margem de lucro para exportação. Tem anos
bons, tem anos não. A maioria das vezes, não. Este ano é um ano atípico que o milho deu um bom resultado,
por quê? Foi exportado demais, e houve uma crise, uma sequinha aí que produzimos, vamos dizer, 30% a
menos no país inteiro. Então houve uma falta de produto interno. E essa falta elevou os preços, elevou a
um patamar até surpreendente para nós, o milho, aqui. Mas a competição entre produtores, não. Porque nós
precisamos produzir mais, e se nós produzirmos mais, nós conquistamos mercado lá fora, e conquistando
mercado, mantendo mercado com produção, a gente mantém mercado. Agora, se produzir um ano e outro
ano não cumprir contratos no exterior, aí a gente perde a competitividade. Então a competição é com o
mercado externo. Mercado externo tem que ter produto. Quanto mais produto nós tivermos, melhor para
nós, melhor para o país.
Entrevistador: Então, horizontalmente, não tem competição?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Mas e verticalmente? O senhor acha que não tem uma disputa ali? Com fornecedor? Uma
briga?
Entrevistado 01: Não, porque o mercado se baseia no mercado Bolsa de Chicago. O mercado é Bolsa de
Chicago e dólar. Então os insumos são baseados todos em dólar. Aí vai a competitividade das revendas, de
insumos, das empresas multinacionais e revendas, entre elas, negociação delas. E a gente compra das
revendas, baseado no dólar. E aí tem que cuidar o melhor momento do dólar. Por exemplo, o dólar já teve
aqui a 3,80, há pouco tempo. Hoje está 3,18. Há um ano atrás, estava 2,20. Então tenho que a variação do
dólar. E aproveitar o momento certo de fazer as compras.
Entrevistador: Mas não tem uma briguinha ali por preço, por [valor]?
Entrevistado 01: Tem. Tem, tem a hora que vence a duplicata. Dá uma coisa aí. A hora que vence a duplicata,
a gente sabe que as empresas têm que pagar multinacional, a gente tem o dinheiro no caixa. Chega lá: “o
que que tem de promoção hoje?”, “ah eu vou vender no preço de custo tal produto, tu precisa?”, “preciso,
está aqui o cheque” e pronto.
Entrevistador: Na opinião do senhor, a forma como o senhor coopera, que o senhor disse que a cooperação
é importante, ela influencia no resultado da sua produção, além da sua operação?
Entrevistado 01: Influencia. Influencia, porque, o que influencia para o agricultor, e que o agricultor tem
que aprender e eu demorei também para aprender, é estar capitalizado. Não depender de banco, ou ter
empresas para pegar dinheiro. Estando capitalizado, ele faz a compra na hora que ele quer, e não na hora
que os caras vêm oferecer. Na hora que ele quer. Porque, normalmente, as pessoas vêm oferecer para que
tem dinheiro. Qualquer negócio, quem tem dinheiro, já oferece. Aí a gente compra em um preço razoável.
Então a competição do agricultor, o agricultor tem que competir com ele mesmo. Saber o custo dele, saber
o que ele tem possibilidade de produzir e saber a fixação de produto, por exemplo, soja. Eu tenho soja
fixada para o ano que vem a 72 reais. Tenho a 71, tenho a 74. Que eu comecei a plantar hoje, (risos). Mas
por quê? Hoje, se fosse vender para o ano que vem, 60 reais. E vai chegar na safra, talvez esteja 55. Se der
um problema sério, ele pode ir a 75. Mas por que que a gente vende? A 60, a minha lavoura vai custar 45
o saco por hectare. Nem isso. 43 não vai custar para mim. Total, todo o custo. Eu colho, em média, 60 sacos.
Então eu tenho que fixar, olha aqui ó. Se eu fixei isso aqui com custo de 43 sacos por hectare, se eu colher
60, meu custo ele vem para 40 e [poucos] mil reais, né?
Entrevistador: Então, aí, como o senhor disse que é importante cooperar, mas a cooperação entre os
produtores, que o senhor está falando?
Entrevistado 01: Entre os produtores e as próprias empresas. Porque a empresa, às vezes, a empresa, vamos
dizer, de soja, está precisando fazer um lote. O preço de hoje, aqui na cidade, é de 71 reais um de soja, hoje.
A empresa entra: “estou precisando fazer um lote. Tá, tá. Me vê pelo menos uns 10 mil sacos. Te pago 72”.
Já está colaborando com um real a mais. Ué, 72, tal, estou ganhando dinheiro. “Não, eu quero 80”. Hoje eu
pedi para o cara 80 conto, mas é para um picareta, né? Para a fábrica de cerveja. Aí eu disse: “72”. “Não, a
Bunge está precisando de um lotezinho rápido aí”. “Vão os 10 mil sacos, 72”. Por quê? Na hora que eles
tiverem o melhor preço, eles estão me avisando. Essa é a colaboração.
Entrevistador: Na opinião do senhor, ainda relacionado a essa gestão, o que impede, e o que que facilita,
que a produção tenha um desempenho melhor? Que o senhor considera?
Entrevistado 01: O que impede o desempenho melhor é a pessoa ser dependente de uma multinacional para
poder financiar a lavoura. Ou do próprio Banco do Brasil. Financiamento de banco, porque o Banco do
Brasil, as pessoas que estão lá dentro, eles não sabem que são funcionários. Eles acham que são donos do
banco. Filosofia do PT. Então eles acham que são donos do banco. No caso, você gasta 2 mil reais por
hectare de custo. Vou fazendo o exemplo. Eles te financiam 1500. E aí você planta 2 mil hectares, eles te
financiam 2 mil. Ou mil hectares, uma suposição, mil hectares. Aí eles financiam não o suficiente total, e
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ainda querem que você deixe lá um tanto de, como se diz? Como é que eles dizem? De parceria, que você
tem que aplicar um pouquinho lá para eles ganharem juros em cima daqueles juros que você vai pagar.
Ainda tem mais uma coisa que eu falo abertamente, tem funcionários que não educados. E aí você vai lá e
pega um terço do valor que você precisa para fazer a lavoura, o cara vai te alcançar a cédula, e pergunta:
“Que que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro do banco?”. Para quem entende um pouquinho, é um
pouquinho triste, mas a gente releva, porque está falando com uma cara ignorante naquilo que ele está
fazendo, embora seja funcionário do Banco do Brasil. Eu considero uma pessoa ignorante. Porque já
fizeram essa pergunta para mim, uns anos atrás, vi fazer para outros. Eu considero uma pessoa ignorante.
Porque se a pessoa soubesse o que o cara faz com o dinheiro... Ninguém veio aqui para pegar dinheiro e
botar fora, veio aqui para produzir. E o cara, às vezes, precisa do dinheiro para produzir, como eu sempre
precisei, lá atrás. Hoje não. Hoje eu consegui fazer capital de giro próprio, planto com capital de giro próprio.
Deixei de comprar muita coisa, e só compra alguma coisa com as sobras. Quando tem sobra. Tem sobras,
eu compro, se não tem. Comi, passei o ano, mas sobra, se não financiar, sobra. E hoje sai mais caro financiar
no banco do que nas empresas, porque as empresas cobram 15% ao ano, e o Banco do Brasil cobra 7,8%
ao ano. E eu provo para quem quiser que é mais caro o do Banco do Brasil, que o das empresas. De qualquer
banco. Já provei para o gerente do Banco do Brasil, que isso aqui é mais caro. Além do cara esperar 90 dias,
100 dias para ir lá receber o dinheiro. O que fica caro, e tira a competitividade do agricultor, é que o Banco
do Brasil, quando libera o dinheiro, a empresa que (ininteligível 00:20:41) tem o pedido de adubo, pedido
de semente. Adubo, semente. O pedido dos defensivos agrícolas, eles são feitos, porque tem que levar o
pedido lá para o banco, porque depois tem que comprovar para eles que você vai comprar aquilo. Então o
pedido de adubo que custa 1300 reais a tonelada, ele vai lá no banco para 1500. Da semente que custa,
vamos dizer, 300 reais o saquinho, vai lá no pedido para o banco 350. E os defensivos, é o mesmo esquema.
Aí eu chego lá, o banco pagou o adubo para mim lá, vamos dizer, na C.Vale, onde eu compro. O banco
pagou a semente lá nas Sementes Adriano. Eu chego e digo: “C.Vale, vocês têm que me devolver uma parte,
porque o pedido era 1300 o real”. “Não, mas não podemos, passou os 90 dias, o adubo subiu”. Aí o banco
quer a reciprocidade aplicada, segura o nosso dinheiro lá aplicado mais 30, 40 dias. Então, de 90, vai para
120 dias, que o dinheiro fica na mão do banco e a gente fica pagando esses juros a mais. Por isso que se
torna muito mais caro do que financiar numa multinacional e pagar 15% corrido, 6 meses, 7 meses que
vende o produto e pagou. Por outro lado, a empresa que te financia para produzir o valor de 30 mil sacas
de soja, ele te dá o valor de 30 sacos, ele te obriga a entregar 60 mil sacos. Para você vender depois, lá para
frente, preço de balcão. Que hoje dá 5 reais o saco de diferença. Mais barato o preço balcão do que
disponível. Então, você corre de um, cai no outro. Esse é o problema. Essa é a competitividade que o
agricultor tem. É com ele mesmo. É sair dos financiamentos. Minha opinião. Que eu saí, e até vou dizer
como é que saí. Saí, porque o Banco do Brasil me cortou crédito em 1997, aí eu financiei dois anos adubo
e semente na C.Vale. No terceiro ano, eu comprei de recurso próprio. E fui [pagando]. Aí para frente eu só
ganhei dinheiro. Os juros que eu pagava para as empresas ou para o banco está vindo para o meu bolso.
Entrevistador: Entendi. Além do crédito, em termos de gestão, para o proprietário, para o produtor, tem
alguma coisa que ele precisa ter?
Entrevistado 01: O crédito, o crédito, em qualquer lugar, o produtor, qualquer empresário, qualquer pessoa
física, inclusive, ele vale muito mais do que qualquer quantia de dinheiro. Na minha opinião. O produtor
rural tem que ter o crédito. Por quê? Eu hoje estou aqui. Eu preciso, vai, vamos dizer, estoura um pneu de
um trator grande lá, vale 7 mil reais. O meu gerente lá na Mutum, ele pega a caminhonete e vai lá na Mutum.
(Celular toca). Chega lá, o cara entrega o pneu e nem me liga. Que ele conhece o meu gerente, que, há 26
anos, trabalha comigo, entrega o pneu e...dá licença.
Entrevistador: Pode ficar à vontade.
Entrevistado 01: Alô?
....
Entrevistado 01: Desculpe, é que atrapalhou.
Entrevistador: Não, não tem problema não.
Entrevistado 01: Você estava falando...
Entrevistador: É, eu estava perguntando...
Entrevistado 01: Do crédito.
Entrevistador: É, se tem alguma outra habilidade administrativa que influencia no desempenho do...
Entrevistado 01: Tem, tem.
Entrevistador: Além do crédito, porque, vamos dizer, o crédito é um recurso, ele não é uma habilidade, ele
é um recurso.
Entrevistado 01: Eu, na minha opinião, o produtor rural que planta acima de 1000 hectares, ele tem que ter
um acompanhamento técnico. Todos têm que ter um acompanhamento técnico, mas um produtor que planta
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acima de 1000 hectares, o gerente dele tem que ser, no mínimo, um engenheiro agrônomo. Um agrônomo.
É experiência própria minha, não que eu contratei não, mas porque é meu genro, trabalha comigo há 8 anos,
se formou na Universidade Federal do Mato Grosso e a minha filha, que casou com ele, também é agrônoma.
E ela fez mestrado na universidade federal. Então, eles estão me ajudando. Eu vi que depois que eles
entraram, apesar de eu ter uma escola profissionalizante, mas eu sou o único formado agricultor aqui, né?
Então o tempo da gente vai passando, as coisas evoluem e a gente chega em uma idade e não acompanha.
Então eu acho que a inovação e a tecnologia, que acompanha são os novos. E um engenheiro agrônomo
tem capacidade técnica e se entrar junto da administração, ele aprende e depois só dá resultado bom. Eu
comprovo o resultado, por quê? Eu colhi, esse ano, 63 sacos por hectare, o vizinho, do lado direito, colheu
50, o vizinho do lado esquerdo, 53.
Entrevistador: Isso é a diferença.
Entrevistado 01: Então não é a questão só de clima. É questão de tecnologia, tratamento do produto,
conforme se faz a lavoura, né? E o que o agricultor mais tem que pensar é ser cumpridor daquele que não
precisa escrever, daquilo que fala. Não precisa escrever. Cumprir os contratos é uma obrigação, cumprir
com a palavra é um dever. Por que que é assim? Porque as vendas são feitas com contrato e, às vezes, as
pessoas não cumprem, quebram o contrato, dá briga, aí, o que que ele perde? Crédito.
Entrevistador: Que é o determinante também.
Entrevistado 01: A falta de confiança nas pessoas, a falta de coisa. É o que eu falei: eu não preciso sair de
casa para comprar nada, eu peço: “me leva tanta coisa”. O óleo diesel, se quiser, eu ligo lá no (ininteligível
– 00:03:26): “manda 10 mil litros para nós lá no [Baré]”. (Ininteligível – 00:03:33), o tanto que secou, 10
mil litros lá. Ele não [perde] quando eu vou pagar, nem aqui, nem lá. Ele sabe que eu estou... ele manda a
nota no e-mail e eu já deposito. Um dia, dois, três, deposito. Ou no mesmo dia. Então essa é a credibilidade
que o cara tem. Quando o cara tem credibilidade, trabalha tranquilo. Se faltar alguma coisa e não tem
dinheiro, compra a mesma coisa. E o produto soja, quando o cara tem credibilidade, você vende a safra de
agora, você vende a safra de 2018, a safra de 2019, dá para vender hoje, querendo. Lógico que dentro do
nosso país não dá para fazer um planejamento desses. E hoje eu estou plantando a safra 16/17, mas estou
planejando a 17/18. A 16/17, para mim, comecei a plantar hoje, ontem aqui, hoje na [Mutu], mas a safra
16/17 está resolvida, só falta vender o que falta vender para frente, mas a 17 e 18, o adubo já está comprado
também. Não em dinheiro, em grãos. Uma tonelada é 18,5 sacos, uma tonelada. Isso ocupa 500 kgs por
hectare, isso vira 9,25 sacos de soja por hectare. Isso aqui significa uma redução de praticamente 4 sacos
de soja por hectare e eu estou pagando a menos do que esse ano que passou, porque surgiu uma
oportunidade de um negócio, por causa da credibilidade, me ligaram: “oh, quer fazer troca de soja? Tenho
uma oferta boa”. Aí estavam oferecendo a 20 sacos e já estava bom. Eu disse: “não, tem uma empresa aqui
oferecendo a 18, só que eu não gosto da empresa. Fiz negócio uma vez e usam de subterfúgios, eu não
gosto. Cortei, não compro e não vendo para eles”. E aí, eu disse: “eu tenho 18”, aí o cara: “não, mas eu vou
ligar na diretoria e eu vou ver”. Aí me ligou daí a pouco: “18 sacos e meio o senhor faz, por tonelada? Faz
1500 toneladas”. (Risos). Hoje não faz, hoje o mínimo que vai fazer é 21 sacos.
Entrevistador: Mas isso, a credibilidade que o senhor tem...
Entrevistado 01: A credibilidade é para quem já ligou para mim. Sabe quanto durou esse negócio? Meia
hora. Meia hora depois não tinha mais. Esse menino que acabou de me ligar aqui, [falando] um negócio da
terra, aí que ele ligou para mim: “o cara quer vender uma terra”, já ofereceu para mim.
Entrevistador: Mas aí, senhor, isso foi construído.
Entrevistado 01: Sim, sim.
Entrevistador: Essa reputação foi construída ao longo de muito tempo de parceria...
Entrevistado 01: De muitos anos.
Entrevistador: ...de colaboração.
Entrevistado 01: Porque às vezes, eu faço algum negócio com empresa fora, de longe, “mas como é que
faz?”. Não, eu faço negócio assim, eu vendo soja, (ininteligível – 00:07:26), eu vejo soja até por
(ininteligível – 00:07:29) aqui eu tenho um cara que é pura bucha, gente boa, mas não paga ninguém, né?
Vendo soja até para ele. Depositou, o cara pega. Ah, a Cargill: “o senhor (ininteligível – 00:07:43), quer
vender soja, é tanto. Pagamento 30 dias, 60 dias, faz?”, vamos embora. Carrega, leva, paga, é empresa,
firme. Agora, cara que você não conhece: depositou, o cara leva. Não depositou... Já mandei caminhão
embora, vazio, porque não tinha depositado. O cara reclama, “não, não te conheço”. “Ah, mas eu também
não conheço o senhor, para mandar o dinheiro adiantado”. Eu: “não, a minha informação você pode pedir
para quem quiser, no estado inteiro, não é só em Sorriso. Informação sua eu não estou conseguindo”.
Entrevistador: (Risos).
Entrevistado 01: (Risos).
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Entrevistador: Toda empresa tem umas prioridades competitivas, os objetivos estratégicos dela que
orientam a forma como ela vai funcionar. Quais que o senhor considera que são as prioridades competitivas
da sua, no seu caso?
Entrevistado 01: Competitiva... Quem compete, normalmente, é coisa fabricada, né? Mas a gente compete
sim, é uma competitividade que é o seguinte: é planejamento, ver, por exemplo, o que indica o mercado
futuro para a gente, né? Mercado futuro, em cima da indicação do mercado futuro é que a gente planeja a
lavoura. Faz [custos] e o que indica o mercado futuro e, normalmente, a gente vende o produto futuro para
garantir o custo, né? É o que eu normalmente faço, vendo uma parte garantindo o custo e especulo com a
sobra (risos).
Entrevistador: Então, agora o senhor falou para mim que é os custos, né? Então essa é a prioridade do
senhor? Então o senhor está sempre atento nos custos?
Entrevistado 01: A gente tem que estar atento nos custos, porque a gente não... o agricultor é o cara que não
põe preço em nada. Ele vai comprar alguma coisa, ele pergunta quanto custa tal produto. Quando ele vai
vender, ele tem que pedir quanto paga tal produto. Não adianta eu pôr o meu custo, vamos dizer, como eu
fiz hoje, o custo 80 reais a saca de soja. Eu sei que o mercado está 71, mas é que, como diziam, é um
picareta, se ele disser: “não, nós pagamos 78”, deposita o dinheiro, carrega, porque o preço hoje é 71. Se
ele oferecer mais, eu vendo, se não oferecer, eu não vendo. Mais dinheiro na conta, por quê? Eu tenho um
custo e mesmo a 71 reais, eu estou com lucro, mas eu não estou precisando vender, então eu tenho que dar
uma seguradinha, porque pode melhorar ali na frente um pouco, mas lá na frente vai ter que vender, né?
Tem que desocupar o silo para a próxima safra. Além do custo, o senhor acha que tem algum outro fator
que é importante? Aí tem alguns outros como flexibilidade, inovação, qualidade, tempo. Ou custo é o
principal e o resto vem a reboque?
Entrevistado 01: Não, a gente tem que ter acima de tudo quanto é coisa, o cuidado com o patrimônio fixo:
a terra. Patrimônio mãe, a terra. É preservação, preservação de água e afluente, que a gente tem primado
por isso. Como diz? Evitar erosão, essas coisas, né? E a melhoria constante do perfil, como diz, de
produtividade do solo, isso é constante. O que que tem acontecido com a gente? A preservação e a
conservação do solo e a melhoria dele, a gente tem feito com plantio direto. Fazia-se curvas de níveis, ainda
se faz em terreno com mais declive, é necessário, não é o nosso caso, da nossa propriedade. Mas se faz a
conservação com plantio direto, porque o que a gente tem feito na preservação em cabeceiras, por exemplo,
eu troquei área, peguei uma área ali que tinham desmatado na cabeceira, já reflorestei, pode olhar na foto
satélite que aparece. Fiz o que tinha que ser feito (ininteligível – 00:13:21), para isso, temos um professor,
que é engenheiro florestal aqui e tenho feito as coisas andarem certo. E o plantio direto, o que que acontece?
Evita a compactação do solo, porque fica a palha, [as palhadas], sempre área coberta com palhada. Evita a
compactação do solo com as fortes chuvas. Evitamos o trabalho com grade, porque a grade é boa para socar
estrada, né? E por isso é usada muito nas estradas para fazer asfalto. E evitamos remover o solo. Vai
formando com as raízes das plantas, vai formando uma porosidade e a água da chuva cai sem bater na terra,
bate na palha, bate na coisa e ela filtra lentamente e vai... hoje nós já levantamos o lençol freático em toda
a região. Isso eu mostro e provo para quem quiser. Por exemplo, a área de Cerradinho, que é lá na Mutum,
que é onde eu planto desde 1978 ali, nós cavamos uma cacimba para tirar a água, 10 metros, 11 metros.
Hoje não tem mais isso, porque não faz (ininteligível – 00:14:58), mas se fizer uma cacimba do lado, onde
tinha um poço de 10 metros, a gente chamava de poço, essa cacimba, com 6 metros têm água. E o que que
é isso? É que antes a água da chuva batia naquele cerrado ali, que tinha passado fogo na seca, vinha chuva
e escorria (ininteligível – 00:15:21) de bicho aí, tudo para os córregos, para os rios, enchia os rios,
provocava enchente e o lençol freático estava lá embaixo. Hoje não, não provoca mais enchente, porque
não dá mais enxurradão que ia para os rios.
Entrevistador: Fica retido.
Entrevistado 01: Dá enchente ainda, mas é mais difícil, pode ver. “Ah, está diminuindo a água, porque não
dá mais enchente”. É o contrário, a água está estocada no subsolo. Tem um professor ambientalista lá em
Cuiabá, cabeça branca já, como é que é o nome dele agora? Esqueci. É um ambientalista bem casca dura.
Você deve conhecê-lo. Esteve aqui no seminário da justiça de meio ambiente e coisa.
Entrevistador: Nossa, não...
Entrevistado 01: Como é que é o nome? Fugiu o nome. E eu falei isso para ele: “isso aí eu nunca ouvi falar”,
“não, mas se quiser, eu lhe provo”. Isso foi no sábado, aqui, na segunda-feira, ele foi na Farmato, lá em
Cuiabá, para confirmar se isso era verdadeiro ou não. E o pessoal confirmou, (ininteligível – 00:16:37).
Então isso são coisas que pessoas falam, que o agricultor... “ah, que o agricultor, isso aqui vai virar deserto”,
“com o agricultor, isso aqui vai acabar as águas” , estão redondamente enganados, mas redondamente
enganados. Sorriso é o município que mais produz grãos no Brasil e no mundo. O município. Sorriso é o
município que mais gasta defensivos agrícolas, está envenenando o município inteiro. Envenenando as
águas, como um disse um médico aqui em um seminário, em uma audiência pública sobre produtos
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agrícolas com a juíza federal. E eu tive a oportunidade de dizer para ele que ele estava redondamente
enganado. Falou que aqui as águas estavam poluídas, que os funcionários das fazendas estavam
contaminados e eu pedi a palavra e truquei. Aqui não tem água poluída, não tem. Nos últimos 10 anos, 11
anos, não vi um exame de funcionário contaminado aqui em Sorriso, porque minha filha tem laboratório,
tem 8 laboratórios aqui, mas 54% da clientela do município é dela. E ela nunca falou, e eu perguntei: “algum
funcionário intoxicado?”, “não”. Água, aquele médico disse que tinha água contaminada aqui, eu disse:
“olha, doutor, só se é nos laboratórios de Cuiabá, porque aqui não”. Eu disse: “para o seu conhecimento,
nós temos um laboratório de análise de água aqui também e não achamos até hoje uma água contaminada”.
E ainda falei: “ o laboratório é meu, se o senhor quer saber”, (risos), meu genro que toca.
Entrevistador: O senhor aceita?
Entrevistado 01: Não, obrigado.
Entrevistador: O senhor falou que os custos é uma prioridade competitiva. Na opinião do senhor, os outros
agentes da cadeia que eu estou estudando, que é o fornecedor de insumos e a trading, eles compartilham
dessa prioridade competitiva, direcionada para o custo? Auxiliando...
Entrevistado 01: Eles compartilham sim, porque eles competem entre sim, porque empresa compra/venda,
elas competem. Eles competem no seguinte sentido, não quem vende mais, eles competem quem pega os
melhores agricultores, o melhor cliente. Às vezes, vende mais produto com, entre aspas, menos lucro, mas
é um lucro certo. E por que que, às vezes, o cara tem que vender mais caro? Porque ele vende para todo
mundo. E, dentro disso, 10%, de repente, quebra e não paga as contas. E isso acontece muito. Isso não
acontece com as empresas que eu compro, porque é difícil eles perderem, porque eles já têm uma clientela
conhecida e mais ou menos fixa. E o cara novo que entra, eles não facilitam. Quando abre uma empresa
nova é igual quando abre uma agência nova de banco na cidade. Na capital você não vê isso, mas, no
interior, vê. Sorriso já tem várias agências, não é mais tanto o caso, mas vamos pegar uma cidadezinha,
como era uma vez aqui, aqui, Mutum, (ininteligível – 00:20:42): abriu agência de banco. Eu já fui em várias
inaugurações em banco aqui, na região toda. Aí, chega lá, está o cara lá abrindo conta. A fila, dá para olhar
assim, aqueles que não têm crédito nos outros, estão tudo na fila ali abrindo conta, (risos). É uma realidade.
“ah, o senhor não vai abrir conta?”, “não, não, hoje não, vou deixar lá para frente”, “não, mas abre a conta”,
“hoje não, hoje é dia daqueles que não pagam”, (risos). É desse jeito, as coisas são dessa maneira mesmo e
as empresas de revendas é a mesma coisa: abriu uma revenda nova, ela quer fazer clientela, e, às vezes, não
toma cuidado e financia, vamos dizer, porque o melhor negócio para as revendas é vender prazo safra:
vende agora o produto, agora por, vamos dizer, ele custa, um litro de produto, tem produto caro aí, né? Um
litro de produto custa 250 dólares agora, prazo safra 270. Qual é que é o interesse da empresa? É vender
prazo safra, que vai ganhar mais, mas, às vezes, vendem para a pessoa errada. Aí, na safra, o cara não
consegue pagar, ou, realmente, não é um bom pagador, tem muita empresa que abre em um ano e, no ano
seguinte, fecha.
Entrevistador: Na opinião do senhor, tem um alinhamento dessa prioridade? O senhor disse que eles
compartilham, todo mundo, o custo. Tem um jeito de alinhar essas prioridades, de discutir isso, se todo
mundo está pensando sempre nesse custo? Tem reunião? Com que frequência que acontece isso? O senhor
acha que tem?
Entrevistado 01: Não, não tem.
Entrevistador: Não?
Entrevistado 01: O que tem de reunião é lançamento de novos produtos, aí eles fazem lá um oba-oba e coisa
e, normalmente, eu costumo criticá-los, (risos), porque eles lançam um novo produto, fazem um oba-oba,
fazem um jantar e fazem um barulhão e aquele é o melhor produto que existe. “Mas de que preço vai ser?”,
não falam: “ah, está na revenda”. Aí no outro dia, você vai lá na revenda, por exemplo, lançaram agora um
produto contra nematoides, como é que é o nome? Rizotec, eu acho que é, alguma coisa assim. Aí, oba-oba,
vai lá, tem um lançamento. Eu? Eu disse: “eu não vou, estou com mão quebrada, está muito doído”, o meu
genro foi lá. Não, diz que é o negócio para segurar nematoide, beleza. Mas só (ininteligível – 00:23:54) um
pouco cada um agora, por exemplo, eu vou fazer 250 hectares com esse produto. Qual é o custo? “Ah, o
custo é por hectare, é prazo safra 2 sacos de soja por hectare”, “tá, vou pagar 500 sacos”. Aí eu disse: "oh,
eu vou fazer o talhão o seguinte: eu tenho um talhão de 200 hectares, eu vou pegar e vou fazer 100 hectares,
vou deixar 20 hectares com outro produto e vou fazer o restante. Aí eu quero ver a diferença disso aqui com
esse e esse aqui. Vamos ver a diferença que vai dar. Vou plantar no mesmo dia, só que no meio eu vou
meter uma plantadeirada sem esse produto. Quero ver o que que vai dar mais”. “Não, mas não é caro”, eu
digo: “não é caro o quê? Dois sacos por hectare, é mais um sócio na lavoura”. Uma vez era caro o adubo,
né? Hoje o adubo, como eu falei no início, [9 sacos é pouco]. Hoje, normal compra 12 sacos por hectare. A
semente está gastando 6 sacos por hectare e os defensivos vai gastar uns 15 sacos, por causa da dita mosca
branca, isso é o maior problema hoje. É hoje o maior problema. O problema é que você passa o fungicida
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e sabe que 30 dias está protegido. A mosca branca você só tem o contato, você mata ela hoje e amanhã vem
da roça do outro, vem uma nuvem em cima e você tem que matar de novo.
Entrevistador: Bom, quem que estabeleceu que era custo? Alguém decidiu isso? Alguém, na cadeia
produtiva, decidiu que a prioridade era custo? Como que veio esse custo?
Entrevistado 01: Não. A prioridade é custo, a gente faz o planejamento do que vai gastar, do que vai precisar
para a lavoura, aí se vê o custo que vai dar, né? Cada um.
Entrevistador: Mas, então, aí nessa hora de fazer esse planejamento, o senhor conversa com fornecedor,
com alguém?
Entrevistado 01: Converso, converso. Eu faço todo o planejamento para o custo, adubo eu já sei, né?
Semente também já sei, tanto que o adubo eu já fiz, né? Agora, os defensivos não. Defensivos eu pego no
mês de fevereiro, que eu estou colhendo e eu pego das empresas: “eu preciso de tal, tal, tal produto”, faço
uma listagem dos produtos que nós precisamos, eu com meu genro, que é agrônomo. E aquilo que a gente
normalmente usa ou alguma coisa que a gente vê que é melhor. Aquilo que a gente vê que não está dando
bom resultado, já substitui por outro e passo para essas 3, 4 empresas, em que, normalmente, eu compro.
“Eu preciso...”, [só o nome] dos produtos. Preço à vista e preço safra, porque aí eu tenho uma base do safra,
né? Para ver quanto compensa. Normalmente sabem que eu compro à vista, eles já põem o menor preço
que eles podem me fazer, porque querem ganhar o comprador. Aí, vamos dizer, o mesmo produto em uma
empresa é um preço... eu vou dar um exemplo, o Reglone, por exemplo. O Reglone, eu comprei na [C.Vale]
por 20 reais o litro, nas outras empresas estava 22. Então eu comprei na [C.Vale] o Reglone. O outro produto,
eu comprei na outra empresa. Aí eu seleciono os produtos que eu preciso de uma empresa, vou lá: “eu quero
isso aqui, quanto você me faz, exatamente, à vista, desconto. Quanto que me faz com desconto?”, “ah, já
fiz o que eu podia”, não sei o que, não sei o quê. Mas sempre tem a margem, eu já tive revenda, eu sei como
é que é. Então eles pegam o preço de custo, põem uma margenzinha em cima, que é normal e pagam à vista.
Por que que eles fazem isso? Porque a gente sempre compra depois alguma coisa a mais, aí ele mantém o
cliente. E tem o dinheiro para cobrir a duplicata ali que está vencendo. (Risos).
Entrevistador: Então tem uma reunião para acertar o custo da safra... o senhor faz uma ideia...
Entrevistado 01: Com as empresas?
Entrevistador: É.
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Com as empresas, quando o senhor faz esse orçamento com eles.
Entrevistado 01: Não, eu pego o custo, pego com eles a relação de preço. Relação de preço, aí eu compro
aonde me fizer o melhor preço. E compro das empresas, porque pode ter uma empresa que tenha um
pouquinho menor custo, para pegar o cliente, mas não é tão confiável, porque eu compro os defensivos e
fica na empresa e vou retirando conforme eu necessito, por questão de roubo nas empresas. Nas empresas
não roubam tão fácil, nas fazendas eles vão lá e roubam. Então eu só levo conforme a necessidade, para
não perder tudo, né?
Entrevistador: Tá. O senhor disse que sempre tem a relação lá de cooperação, né? Eu falei que talvez poderia
ter alguma tensão porque, às vezes, tem cooperação e, às vezes, tem competição, com o fornecedor mesmo,
de dar alguma briga. Então o senhor diz que não tem tensão no relacionamento? O senhor não tem...
Entrevistado 01: Não, nunca tive não.
Entrevistador: ...enfrenta isso? Nunca teve?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Apesar de não ter tensão, o senhor acha que quanto melhor é o relacionamento, melhor é o
desempenho da empresa?
Entrevistado 01: Sempre.
Entrevistador: Como que o senhor acha que é a melhor forma de mensurar o desempenho de uma empresa
produtora, uma fazenda, uma produção de soja? Porque tem situações que é mais fácil você mensurar pelo
lucro, algum tipo de negócio é pelo número de clientes, a fazenda, como que o senhor acha que é o melhor
jeito de mensurar o desempenho dela? De saber que ela está indo bem? O que o senhor olharia, assim? “Ah,
isso daqui você tem que cuidar para saber se está indo bem”.
Entrevistado 01: Não, a empresa, como qualquer empresa, tem que ter o... saber onde vai, [ser compra],
tem que saber onde vai vender e, como se diz, cobrindo custos. Tem que ter o custo na mão sempre. É o
custo onde se baseia, porque eu sei que se eu vender o produto a X, o preço X, eu empato. X menos um
pouquinho, eu estou no prejuízo. X mais já me dá margem. E o que deixa a gente tranquilo no desempenho
de uma fazenda é ter equipe boa, pessoas, como se diz, não precisa ser estudado, mas tem que ser inteligente.
E pessoas que tenham comprometimento com a produtividade e com o cuidado consigo mesmo, em
primeiro lugar e com as máquinas, né? Então o empregado que ganha bem, aí ele tem interesse. Um
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empregado que ganha um salário de manutenção e percentual sobre a produção. Todos os meus funcionários
ganham percentual, todos ganham muito bem. E ganham... às vezes, eu falo para eles: “olha, gente, vocês
estão ganhando mais do que certos professores aí na cidade” e é uma verdade. O meu gerente na Mutum,
por exemplo, tem o quarto ano primário e este ano ele faturou, não vou porque está gravando, né, mas isso
aqui por mês, com a comissão. O senhor é professor e sabe que professor não ganha isso.
Entrevistador: Não mesmo.
Entrevistado 01: É, é brincadeira. E o que menos ganhou este ano lá, dos meus funcionários, por mês, livre
de comida e tudo, de segunda à sexta-feira, porque sexta à tarde, ele vai embora, com o meu carro, com a
minha gasolina, vem para a cidade, vem para casa, eles ficam com o carro direto, o que menos ganhou, o
mais fraco, 4 mil e 800 reais por mês, com a comissão. Por isso eu tenho empregado com 26 anos
trabalhando comigo, tenho empregado com 17, 18, com 14, outro 10, 11. Eles vêm trabalhar comigo e não
vão mais embora. E esses dão lucro. O que não dá lucro é empregado que fica olhando no relógio, que tem
que trabalhar aquele horariozinho e na lavoura não tem, na lavoura tem que trabalhar, às vezes tem que
trabalhar 10, 12 horas no dia, no outro dia fica o dia inteiro de (ininteligível – 00:34:45), não tem o que
fazer. Então, a gente, inclusive, compensa férias e coisa e eles estão felizes, porque eu falo: ninguém é
empregado, são tudo sócio da lavoura, todos têm percentual.
Entrevistador: Está certo. Mas voltando aqui na questão, o senhor enfatizou o custo, então seria a margem
de lucro, então, a forma de mensurar. A margem de lucro e a produtividade.
Entrevistado 01: Eu sempre falo o seguinte: a lavoura, quem está na lavoura, ele tem que ter a relação
custo/benefício. É o custo/benefício. Tendo o custo na mão, sabe qual é o benefício que vai ter. Esse que é
o negócio.
Entrevistador: E tem a produtividade que tem que alcançar também.
Entrevistado 01: É, com produtividade, mas a produtividade é relativa. Não adianta eu produzir 100 sacos
por hectare e ter um custo de 80. É melhor eu produzir 60 e ter um custo de 40. Dá a mesma quantia? Dá a
mesma quantia, mas a diferença, qual é a diferença aqui? Aqui a diferença está...
Entrevistador: [20%].
Entrevistado 01: Esse aqui eu ganho menos, porque eu tenho mais frete, mais trabalho, preciso de mais
silos para alojar do que isso aqui.
Entrevistador: É e aqui também, aqui é uma diferença de 20%, aqui não, aqui a diferença é maior, né?
Entrevistado 01: Não, não é porcentagem, aqui é saco.
Entrevistador: Ah sim.
Entrevistado 01: Aqui é 20 sacos por hectare, que eu estou lucrando e aqui é 20. Só que aqui eu transporto
da lavoura para casa 60 sacos. Aqui eu tenho que transportar 100. Aqui eu armazeno, vamos dizer, eu tenho
um silo de 60 mil sacos, esses 60 mil sacos eu armazeno em um silo. Aqui eu preciso de um silo bem mais
caro, de 100 mil sacos. Entendeu?
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 01: Não é a mesma coisa, você carregar 100 para ganhar 20, é uma coisa. Você carregar 60
para ganhar 20, é melhor carregar 60. (Risos).
Entrevistador: (Ininteligível – 00:37:24).
Entrevistado 01: Se você olhar, o lucro é o mesmo, 20 sacos, não é?
Entrevistador: É, entendi. Bom, e da cadeia como um todo, pensando na cadeia produtiva, como que o
senhor acha que a gente poderia mensurar para saber que a cadeia está avançando? Vamos (ininteligível –
00:37:45) assim, a cadeia produtiva aqui de Sorriso está melhorando, está se desenvolvendo, está crescendo,
como que a gente mensuraria, em relação a outra cadeia. Por exemplo, se eu quiser comparar com a cadeia
do Paraná, ou com a cadeia da Argentina, o que que eu vou lá medir para saber a diferença entre elas? Na
opinião do senhor?
Entrevistado 01: A cadeia se desenvolve de acordo com a pesquisa da tecnologia, pesquisa e tecnologia.
Então nós temos aqui pesquisa, temos várias empresas de pesquisa, inclusive a Fundação Mato Grosso, que
nós que mantemos. Mantemos as outras também, porque nós que pagamos tudo isso. Mas a pesquisa é
essencial e a tecnologia é a formação das pessoas. Sorriso é privilegiado, porque lugar nenhum tem tanto
agrônomo igual aqui. Apesar de que tem uns cabeças de bagre, né, mas a maioria é muito boa. E os cabeça
de bagre já se entrosam também. Tecnologia e pesquisa. E o que o produtor daqui tem, ele aceita a
tecnologia e ele aceita as novas tecnologias e o que a pesquisa informa. Então é uma questão, como a gente
diz? De inovação, as pessoas mais de idade estão passando para os filhos ou contratam pessoas novas,
agrônomos, que acompanhem a tecnologia. E então a gente passa, eles que [cedem] mais. E a formação da
mão de obra, esse é o maior problema: formação de mão de obra, porque o funcionário burro só dá prejuízo.
(Risos). Ponto. Desculpe a expressão, mas é a realidade. Você põe um burrão em cima de uma máquina, só
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te dá prejuízo. E hoje é tudo na máquina, a pessoa não põe mais a mão nas coisas. Como é que você vai pôr
um cara burro no polinizador, que ele não sabe nem como é que começa? Ainda bem que hoje tem SENAR,
SENAI, estão orientando um pouco, mas falta muito ainda. Falta muito. E, na minha opinião, a região
agrícola do país, em 10 anos, nos próximos 10 anos, a que mais vai evoluir ainda é a nossa. No país. Eu
conheço, praticamente, o país inteiro e o eixo Nova Mutum a Sinop vai ser a região agrícola mais rica do
país. Vai passar Ribeirão Preto, aquela região lá e muito. Já estamos passando. Estamos passando. É só as
pessoas que... patrimônio não se perde, o patrimônio passa do incompetente para o competente. Tem muitos
vendendo terra, indo para frente, indo embora, outros compram. Mas os que não se adaptarem em tecnologia
e preservação ambiental, que é importante, está fora do mercado. Eu acho que a questão mais é educação e
o que falta, o senhor está lá na universidade lá, eu acho que o falta muito, o Eloi sabe, eu critico, às vezes,
as universidades, as minhas três filhas fizeram faculdade, né? Eu critico, às vezes, uma é bioquímica, outra
é agrônoma e outra é advogada. Eu critico as faculdades e ensino, [faço] os agrônomos repetirem e dou
risada, faço uma brincadeira com eles: “a faculdade ensinou vocês a serem bons vendedores para as
multinacionais”. E tem que ser o contrário, tem que ensinar o cara a ser um empreendedor, porque o cara
tem cabeça, tem que ser um empreendedor, senão vira todo mundo empregado, quem que vai... vai ser
empregado de quem?
Entrevistador: A minha próxima pergunta, o senhor já começou a responder ela. Então aí eu vou tentar
aprofundar um pouco mais. Considerando o alinhamento e o aprimoramento da gestão da cadeia de
suprimentos, a forma como está evoluindo a administração da cadeia produtiva, aí essa parte que eu acho
que o senhor já começou a falar: você acha que a cadeia aqui de Sorriso está melhorando em relação a
outras cadeias?
Entrevistado 01: Está, está. Está porque eu, por exemplo, meu genro fez faculdade de Agronomia, na federal.
Veio trabalhar comigo, eu pedi antes de casar com a minha filha, estavam namorando, iam casar, mas ele
queria vir trabalhar em Sorriso, porque o campo aqui é bom. Pediu para eu arrumar um emprego, eu disse:
“está arrumado, pode vir”. Chegou aí e [falei]: “pega a caminhonete e vai levar produto ali na fazenda, vai
vendo como é que é, está empregado”. Vou deixar ele trabalhar para os outros? Meu genro é meu filho. E,
se fosse meu filho, não daria tão certo. Quase certeza disso, porque o filho que eu não tive é ele. É o meu
braço direito, esquerdo, hoje quem faz tudo, mas são 8 anos que está comigo. Mas o que eu vi nele era... a
dificuldade dele era de ver um cheque de 300 mil reais para pagar uma conta, ele nunca teve dinheiro,
pessoa humilde, era dificuldade para ele. E a dificuldade de tomar decisões, por quê? “O que você acha,
que produto vamos usar?”. Aí a gente via nas empresas, tentava tal produto, “acho que esse é melhor”,
“então vai esse”. Às vezes até achava que o outro fosse melhor, mas se ele achasse que esse era melhor,
vamos pegar esse. E deu certo, porque a gente fica sempre meio no tradicional, né? Como há a evolução,
eu acho que tem que evoluir e ele evoluiu. Tanto que eu tinha um gerente lá que dizia: “mas por que trouxe
isso aqui, o que funciona é aquele outro? Isso aqui é porcaria”, eu digo: “não, testa aí”, aí aceitava, mas não
estava aceitando muito, porque era um piá novo, né? Acha que não sabe tudo (risos). Mas isso é normal.
Por isso que eu acho que as pessoas têm que evoluir mais e isso, um trabalho dos engenheiros agrônomos,
que saem da faculdade, eles não têm essa capacidade de chegar e dizer: “oh, o senhor sempre fez assim,
está certinho”, não vai dizer que está errado para o agricultor, está certo, mesmo que ele esteja errando há
20 anos. “Está certo, o senhor está certo, mas o senhor concorda, vamos usar esse outro produto para ver
se melhora um pouco? Se o senhor não quer usar toda área, vamos usar um pedaço”. Aí ele faz uma
experiência com um pedaço. Eu falo isso para os agrônomos: “façam isso com o produtor, aquele teimosão
que tem lá, meu vizinho lá e tal. Faz isso, vai lá e faz isso, vai lá e faz” e ele ganha o produtor, por quê?
Porque ele faz produzir um pouco mais. No ano que vem, aquele produtor vai chegar: “escuta, tu que me
ajudou naquele pedaço, deu bem, o que que eu uso esse ano?”, ganha o cara. É isso que falta, às vezes, a
experiência do engenheiro agrônomo. Eu falo para os agrônomos das revendas aí para eles agirem assim.
Eu me sinto na obrigação, às vezes, porque é menino novo, tem que aprender. E hoje, dada a experiência e
coisa, o meu genro está lá plantando e tal, essa hora já deve ter vindo para casa, mas ele pode dar aula para
os outros, tranquilamente, porque tem a teoria e tem a prática. E a teoria, quando chega na prática, às vezes,
assusta. E eu falo muitas vezes para os companheiros: “não se assustem, porque os agrônomos têm teoria,
eles orientam e você vai na prática e faz”. E eles, às vezes, “ah, mas eu não vou contratar um agrônomo,
pagar 5 conto por mês para um agrônomo”. Aí eu falo: “não paga 5, paga 10 para ele”, “eu vou pagar 10
conto, de que jeito, para o cara?”, “para, cara, contrata um agrônomo, paga bem o cara. Quer ganhar
dinheiro? Não fica contratando brucutu que há 20 anos está fazendo a coisa errada e vem fazer para ti
também”.
Entrevistador: Em termos de organização da cadeia, o que o senhor acha que melhorou, por exemplo,
aumentou o número de empresas? Os produtores se organizaram mais? O governo ofereceu infraestrutura?
O que o senhor vê, assim, além dessa parte da mão de obra, da tecnologia, que outras ações, assim, vamos
dizer, coletivas, houveram e que levaram à melhoria?
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Entrevistado 01: Coletivas, foi criado alguma cooperativa e alguns condomínios, varejão, que funcionam
muito bem. Tem algumas cooperativas antigas e coisa aí, que nem eles falam, começou errado, só deu
errado, né? Mas tem umas cooperativas novas, criadas nos últimos 10 anos aí e tem 2, 3, uns 3 condomínios
na região, dando muito certo. E eu acho que a organização de agricultores, a gente tem que se organizar em
grupos, cooperativa ou condomínios. O melhor sistema é a cooperativa, mas não cooperativas grandes.
Cooperativas de pessoas que têm a mesma filosofia de pensamento. E não cooperativas coordenadas por
banco, no Brasil, normalmente e por qualquer outra instituição. Cooperativa não deve ser coordenada por
banco, não deve ser coordenada por ninguém. Deve ser coordenada pelos associados, que pensam da mesma
maneira, do mesmo jeito. Eu conheço bastante cooperativas, fui presidente de cooperativa, de uma falida
aí, hoje está falida, se pode dizer, mas fui dois anos, 1994, 1996, pus em ordem, depois quebraram de novo,
infelizmente, aconteceu. Não sou favorável a cooperativa do jeito que existe no Paraná, Santa Catarina,
cooperativa que tem 10 mil sócios, 15 mil sócios. Acho um sistema (ininteligível – 00:50:27) funcional,
mas acho um sistema errado. São as cooperativas ricas e o associado pobre. Eles que me desculpem, mas é
a minha opinião e não deve ser assim. As cooperativas [dão] um monstro lucro, cooperativa não tem que
ter lucro, cooperativa tem que ter uma pequena sobra.
Entrevistador: Uma sobra operacional.
Entrevistado 01: Quem tem que ter lucro é o associado. Adianta você ser meu sócio e você pegar... eu ter
um monte de dinheiro no caixa aí e você estar na míngua aí? O dinheiro tem que estar na sua mão, quem
sabe aplicar melhor o seu dinheiro é você mesmo. Eu sou dessa opinião e tenho visto aqui cooperativas,
inclusive que eu não entrei, porque tinha um problema dessa outra aí, que eu estava enrolado. Então não se
atrapalha os outros. Mas tem trabalhado bem. Tem algumas cooperativas trabalhando bem. Tem
condomínios bons aí, mas tem que tomar muito cuidado, é prestação de contas, é todo mundo saber como
é que está. Como é que 10 mil ... o sócio vai saber como é que está. Não sabe.
Entrevistador: O senhor acha que as outras cadeias, como eu disse, do Paraná, da Argentina, que elas
também melhoraram? E elas melhoraram mais ou menos do que a cadeia aqui de Sorriso?
Entrevistado 01: Eu acho que melhoraram, mas menos do que aqui. Eu acho que questão de organização,
de trabalho, a nossa região está mais avançada do que as outras regiões. Eu vejo pelos meus parentes que
moram naquelas regiões, (risos).
Entrevistador: Mas o que o senhor olha para falar assim, que aqui melhorou mais do que lá? O que o senhor
vê, assim?
Entrevistado 01: Vejo que aqui as pessoas evoluíram mais. Não fica arraigado naquilo que lhe é familiar, o
“fazemos sempre assim”, aqui existe uma busca constante de mais conhecimento. E quando alguém sabe
alguma coisa a mais, todos correm e querem saber. E existe também o espírito, que a gente consegue, que,
há muitos anos, a gente vem falando e as coisas pegam, é aquilo: o teu saber, não guarde para ti, porque se
você morrer, não valeu nada.
Entrevistador: Ok. Outra coisa, em relação a outros produtores, como o senhor, outros produtores, em
termos de lucro, o senhor acha que a empresa do senhor melhorou no último ano? Na safra 2015/2016, que
já passou. O senhor acha que a sua empresa melhorou, foi igual ou pior do que as outras?
Entrevistado 01: Os demais?
Entrevistador: Os demais.
Entrevistado 01: Não, é muito relativo isso, por quê? Para mim, foi um ano bom, vamos dizer. Para o
vizinho, foi regular. Logo ali na frente, foi ruim, por questão de clima só, não teve produtividade. Porque,
vamos dizer, eu colhi 63, vamos dizer aqui, o vizinho do lado 50 e o outro 52, 53. Dez quilômetros para cá,
o (ininteligível – 00:54:32) colheu 15 sacos por hectare. Esse é um prejuízo tremendo, né? Ainda bem que
ele tinha um seguro da lavoura dele (risos).
Entrevistador: Mas aí eu vou tentar mudar um pouco a pergunta: o clima atrapalhou, mas atrapalhou todo
mundo?
Entrevistado 01: Sim, atrapalhou para todo mundo.
Entrevistador: É, atrapalhou todo mundo. Teve gente que mesmo com o clima... se atrapalhou todo mundo,
o clima, avaliando assim, né, em comparação aos outros, todo mundo foi ruim, mas teve gente que melhorou
mesmo com o clima... vamos dizer, melhorou, que o ganho dele foi melhor do que os outros.
Entrevistado 01: O meu foi.
Entrevistador: O senhor considera que o senhor foi melhor do que os outros?
Entrevistado 01: Sim, sim.
Entrevistador: Então se fosse colocar um ranking assim: esse é o primeiro, melhor produtor do estado, o
segundo, o terceiro... O senhor acha que o senhor subiu posições ou que o senhor desceu?
Entrevistado 01: Subi.
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Entrevistador: Subiu posições?
Entrevistado 01: Sim e bastante, esse ano. (Ininteligível – 00:55:42) (risos). De um a 1000, se eu estava lá
nos 500, hoje eu estou no 70, 80.
Entrevistador: Deu uma...
Entrevistado 01: É, bastante.
Entrevistador: E a cadeia, vamos pensar na cadeia, comparando essa cadeia com outras cadeias que são
concorrentes. Do mesmo jeito, vamos pensar em termos de lucro, teve uma melhora no último ano?
Entrevistado 01: Lavoura? É cadeia de lavoura, né?
Entrevistador: É, lavoura de soja, de milho...
Entrevistado 01: É tudo relativo, porque, por exemplo, o município de Sorriso teve uma piora, né? Sinop
teve uma piora, Lucas também Mutum também, a região inteira piorou, a questão de lucro, produtividade
e lucratividade, piorou, em relação à safra anterior, né?
Entrevistador: Ahãm, mas em relação aos concorrentes, que também teve seca nos outros lugares, né?
Entrevistado 01: Teve, teve.
Entrevistador: E em relação aos concorrentes, de novo, é um ranking, teve seca para todo mundo, o senhor
acha que aí, tudo bem, todo mundo veio para baixo, mas teve uns que caíram menos e uns que caíram mais.
Entrevistado 01: Caiu menos quem usou mais tecnologia.
Entrevistador: E aí o senhor acha que aqui, essa cadeia, usou mais ou outra cadeia...
Entrevistado 01: Não, nós usamos mais.
Entrevistador: Então a cadeia também teve um posicionamento melhor?
Entrevistado 01: É. A questão da tecnologia, questão de trabalho, por exemplo, na hora da seca, aplicamos
energia na folha e aí que nós seguramos o produto para produzir mais. É uma questão de observação da
lavoura.
Entrevistador: Aí, eu estou quase acabando, (risos), eu sei que o senhor pode estar apressado, se tiver que
sair...
Entrevistado 01: Não sei se eu estou ajudando, mas...
Entrevistador: Está, está, está, está ajudando. Então, eu vou falar algumas frases, isso daqui, essa entrevista
que a gente fez agora, que foi mais longa, ela serve de base para mim, porque depois eu quero fazer um
questionário melhor, para aplicar com mais gente, então eu estou fazendo uma exploração. E aí eu tenho
algumas frases que eu vou aplicar para todo mundo. E aí, com o senhor eu também vou aplicar essas frases,
que é para o senhor dizer que nota o senhor dá em relação ao que eu vou falar. Se o senhor concorda muito
com isso e aí o senhor vai me dar uma nota de 0 a 10. E como a gente já está falando de desempenho, para
não perder, que o senhor está pensando nisso, vamos pensar aqui. Então, na última safra, o senhor acha que
é adequado dizer assim, perguntar assim: na última safra, as vendas cresceram mais do que dos outros
concorrentes? Dos que estão perto do senhor? Ou essa não é uma boa pergunta?
Entrevistado 01: As vendas?
Entrevistador: É, venda da produção.
Entrevistado 01: Ah, cresceu o valor, né? O valor financeiro.
Entrevistador: Então a margem de lucro cresceu mais?
Entrevistado 01: A margem de lucro cresceu mais.
Entrevistador: Então é melhor perguntar a margem de lucro?
Entrevistado 01: Margem de lucro.
Entrevistador: A outra frase não é boa. Eu vou anotar então. Na última safra, a margem de lucro cresceu
mais. Que nota que o senhor dá para esse crescimento que o senhor teve em relação aos outros concorrentes?
Entrevistado 01: De 1 a 10?
Entrevistador: É, de 1 a 10.
Entrevistado 01: Dou um 9, né? Porque foi bom, para mim, foi bom.
Entrevistador: Uhum.
Entrevistado 01: 10 não, porque nunca acerto as vendas certas. (Risos).
Entrevistador: Aí, agora comparando aquele negócio do posicionamento, o senhor disse que essa é uma boa
pergunta, porque aí eu estou sabendo se está melhorando ou não.
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Porque para a gente medir o que melhorou, como o senhor disse, se choveu, se fez calor, é
difícil a gente saber se melhorou ou não. Então a gente tem que ter outro jeito de medir isso, né? Então
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essas perguntas são outro jeito de medir. Na última safra, a empresa do senhor melhorou o posicionamento
em relação aos concorrentes. O senhor já me falou que foi bom.
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá de 0 a 10 para o posicionamento que o senhor melhorou?
Entrevistado 01: Também um 8, pode ser.
Entrevistador: Um oito, tá. Bom, aí tem umas perguntas e essas são mais objetivas. Na última safra, a nossa
margem de lucro foi de quantos por cento em relação ao...? Quantos por cento eu tive de lucro na última?
Entrevistado 01: Nessa última safra? A gente pode pôr uns 30%, lucro líquido. Que o normal é 18, 20.
Entrevistador: Porque como o preço deu uma melhorada...
Entrevistado 01: É, preço mesmo.
Entrevistador: Qual foi a produtividade por hectare? É outra forma de saber, né, o desempenho.
Entrevistado 01: No caso...
Entrevistador: 63, né, que o senhor falou.
Entrevistado 01: Aqui 63 sacos.
Entrevistador: Sacas, né? E qual que foi o custo por hectare, em sacas?
Entrevistado 01: O custo em sacas é 43.
Entrevistador: Certo. Agora eu vou fazer a mesma pergunta, agora pensando na cadeia. O senhor disse que
as vendas... não é bom perguntar, não vou colocar isso. Na última safra a margem de lucro dessa cadeia
cresceu mais do que as cadeias concorrentes?
Entrevistado 01: Cresceu.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para o crescimento?
Entrevistado 01: Ah, dá para dar um 8 também. (Ininteligível – 01:01:40) também.
Entrevistador: Na última safra nossa cadeia melhorou o posicionamento lá, todo mundo desceu porque teve
seca, mas a cadeia... Que nota que o senhor dá para o posicionamento dela? De melhorar o posicionamento
dela? O senhor disse que foi a melhor.
Entrevistado 01: Do que estava ou do que deu agora esse ano?
Entrevistador: É, não, pensando assim: comparando com os outros, né? Foi muito bom, vamos dizer. O
senhor disse para mim assim: a cadeia de Sorriso piorou, porque teve seca, todo mundo piorou. Só que
como teve seca para todo mundo, tiveram outras que pioraram mais. Então mesmo piorando, a cadeia pode
ter melhorado a posição dela em relação aos outros.
Entrevistado 01: Ah, melhorou. Em relação aos outros ainda ficou melhor. Pode pôr um 6 aí.
Entrevistador: Um 6 ainda...
Entrevistado 01: Ficou melhor.
Entrevistador: Uhum. O senhor consegue ter uma ideia, ou é melhor não perguntar, de quanto que o senhor
acha que foi a média de lucro na última safra? Da cadeia. Essa pergunta funciona ou...?
Entrevistado 01: Só a minha ou do município?
Entrevistador: Da cadeia.
Entrevistado 01: Da cadeia toda, né? Não, não tenho uma ideia exata disso.
Entrevistador: E aí o senhor sabe qual que foi a produtividade média do município, por hectare, na última
safra?
Entrevistado 01: O sindicato fez um levantamento... foi 47, 48, o ANEC deu, o sindicato lá. Eu acho que é
48 sacos por hectares.
Entrevistador: Ah, mas se eles fizeram o IMEA tem esse número. Eu posso conseguir com o IMEA.
Entrevistado 01: Sim, o IMEA tem, o Sindicato Rural aí tem.
Entrevistador: E também o custo médio por hectare eles também tem?
Entrevistado 01: Sim, eles também têm tudo. É bom ir no sindicato, porque eles têm tudo isso aí também.
Entrevistador: Está bom. Eu vou passar lá e ver se eu consigo esse número.
Entrevistado 01: É bom.
Entrevistador: Bom, tem uns outros aqui que é forma de medir a prioridade de custo, que o senhor disse
que é o mais importante. Então, na opinião do senhor, a sua empresa busca a modernização e automação
do processo de produção?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá, de 0 a 10?
Entrevistado 01: Eu acho que eu sou um dos que está em melhor condições aí. Põe um 8.

263

Entrevistador: Na opinião do senhor, a sua empresa busca esforços para atingir economia de escala?
Economia de escala é tentar ter um nível de produção que consiga a melhor relação de custo/benefício.
Entrevistado 01: Sim. Eu acho que sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para esses esforços?
Entrevistado 01: Ah, isso... também um 8, porque sempre fiz isso. (Risos).
Entrevistador: É, como foi custo, eu acho que vai dar bastante nota alta aqui. Na sua opinião, a sua empresa
sempre busca a maior utilização da capacidade dela, de produção?
Entrevistado 01: Não. Ah, a maior? Sim, a gente... [que nos casos] produzir o melhor possível, né?
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para o uso dessa capacidade de produção?
Entrevistado 01: Talvez um 8, porque não é buscar maior produtividade, é buscar melhor [rentabilidade],
dentro do custo/benefício, né. É aquilo que eu expliquei antes: eu produzir 100 ou produzir 60, melhor
produzir 60.
Entrevistador: Bom, na opinião do senhor, a sua empresa busca uma alta produtividade da mão de obra?
Entrevistado 01: Da mão de obra sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa busca?
Entrevistado 01: Essa aí dou um 9.
Entrevistador: Na opinião do senhor, a sua empresa sempre busca os baixos custos de produção?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa busca?
Entrevistado 01: Também um 8.
Entrevistador: Na sua opinião, a sua empresa sempre busca ter baixos custos de estoque?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá?
Entrevistado 01: Uns 8 também. Estoque é prejuízo.
Entrevistador: De atributos relacionados a custos, o senhor acha que eu tinha que perguntar mais algum?
Ou esses você já teria uma boa medida?
Entrevistado 01: O custo... é, os custos têm outros custos, que são os custos burocráticos que têm, né? De
impostos, INCRA, impostos do (ininteligível – 01:06:59)...
Entrevistador: Só que isso... é que como eu estou falando de prioridade competitiva...
Entrevistado 01: Ah, não entra isso, né?
Entrevistador: É, porque não é o senhor que controla isso, né? Todas essas outras coisas é você que decide
se vai se aplicar naquilo ou não. Mas, tá. Aí tem uns outros, que o senhor disse que o principal era custo,
mas eu tenho outros que eu preciso saber se o senhor faz ou não. Os que o senhor não fizer, depois
provavelmente vai sair da pesquisa. A sua empresa sempre busca habilidade de produzir uma grande
variedade de produtos?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: O não nunca é totalmente não.
Entrevistado 01: Grande variedade?
Entrevistador: É, de produtos.
Entrevistado 01: É, porque daí produz várias coisas, né?
Entrevistador: Mesmo sendo não, às vezes o senhor varia alguma coisa. Ou não mesmo? Que nota que o
senhor daria nesse não aí? De 0 a 10 também.
Entrevistado 01: Olha, eu não sei qual é o valor, né? Mas a gente planta uma [variedade] de produto...
menos variedade é melhor para trabalhar.
Entrevistador: Então não... O senhor nem tenta tipo uma variedade diferente de soja? Ou estou pensando
em fazer uma integração lavoura/pecuária...
Entrevistado 01: Tem soja... Não, isso aí tudo bem. Integração lavoura/pecuária ainda não. Mas variedade
de, vamos dizer, hoje a gente trabalha soja e milho, né? Vamos dizer, pode buscar arroz também, né?
Entrevistador: Isso, ou feijão, ou algodão... não sei.
Entrevistado 01: Feijão. Algodão... eu não busco muita variedade não, são duas culturas. Porque você
depende de mais máquinas e isso acarreta um alto patrimônio ocioso. Para começar a trabalhar com algodão,
já um monte de máquina ociosa. Então a gente tem o maquinário para trabalhar com essas culturas. No
máximo, vamos dizer, três culturas e para por aí, senão o custo sobe demais.
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Entrevistador: É. Então o senhor acha que isso não é uma habilidade muito importante, mas mesmo sendo
não, que nota que o senhor daria?
Entrevistado 01: Ah, dá um 5 aí, porque isso fica no meio a meio.
Entrevistador: Uhum.
Entrevistado 01: Vamos dizer assim: se não der dinheiro o milho, a gente plantar arroz; se não der arroz,
planta soja.
Entrevistador: E assim vai.
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: O senhor acha importante a empresa buscar uma flexibilidade para introduzir um novo
produto, se for necessário?
Entrevistado 01: Se for necessário, sim.
Entrevistador: Mas agora... vou mudar, desculpa. A sua empresa busca uma alta flexibilidade de produção
para permitir a introdução de um novo produto? Hoje ela busca?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Não. Esse não é um não totalmente? Ou às vezes pensa em alguma coisa?
Entrevistado 01: [Pode] aparecer um negócio bom, a gente muda, né?
Entrevistador: Daí então esse não teria que nota? De 0 a 10.
Entrevistado 01: Põe um 5.
Entrevistador: O senhor acha que a sua empresa busca ter uma habilidade para ajustar a capacidade e o
volume de produção, em um curto espaço de tempo? Isso é importante?
Entrevistado 01: Buscar...
Entrevistador: Ajustar a capacidade ou o volume. Por exemplo: ah, agora eu preciso... de repente está
acontecendo alguma coisa... é que essa é uma pergunta das... até eu vou falar aqui para o senhor que eu
acho que não tem a ver, mas é porque não tem essas medidas para a agricultura. Então eu tenho que testar
todas. A habilidade... por exemplo: ah, está melhorando o preço, será que eu consigo plantar mais?
Aumentar a produtividade de uma hora para outra? Ou não, isso é sempre de uma safra para outra, que pode
fazer esse planejamento?
Entrevistado 01: Consegue.
Entrevistador: De uma safra para outra?
Entrevistado 01: Consegue.
Entrevistador: Mas na mesma safra não.
Entrevistado 01: Não, na mesma safra não.
Entrevistador: A empresa do senhor busca habilidade para mudar alguma característica no produto para
atender um requerimento do comprador? O comprador pode pedir que a soja esteja de uma forma diferente?
E o senhor pode fazer alguma coisa para entregar essa soja diferenciada para ele?
Entrevistado 01: Pode. Por exemplo: a empresa pode pedir soja convencional, pode. A gente busca. Já fiz
isso, me incomodei e parei. Mas dá para fazer sim. Consegue fazer, porque existe a soja transgênica, no
caso soja, e soja convencional. Então existe... a soja convencional é um pouco difícil, mas dá para fazer.
Porque tem que tirar tudo que é infestação de transgênico e, dependendo da necessidade de alguma
empresa... no caso aqui tem uma empresa que eles só beneficiam com [natural], né? Aí se tem uma lavoura
do lado, às vezes contamina um pouco, aí dá problema. Aí tem que ser lavoura meio isolada. Mas até pode
fazer: planta o talhão, planta o milho (ininteligível – 01:13:14) para evitar contaminação.
Entrevistador: Então o senhor tem... a empresa busca essa habilidade? Ou não? Só supra demanda?
Entrevistado 01: Nós temos essa habilidade de fazer.
Entrevistador: Uhum. Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Isso aí pode ser um 8.
Entrevistador: Tá. Tem alguma mudança na característica do produto que é possível fazer depois que a
produção já começou? Alguma coisa... por exemplo, de alguém vir solicitar assim: “ah, se o senhor produzir
uma soja com mais óleo”, ou alguma característica...
Entrevistado 01: Não, não tem.
Entrevistador: Tem que ser tudo antes da produção?
Entrevistado 01: É tudo antes. Porque isso é questão de variedade, né? A variedade não... Depois que está
plantado, não...
Entrevistador: Mas se pedir com antecedência o senhor tem essa habilidade, de fazer as variedades?
Entrevistado 01: Tenho, tenho. Tem variedades que produz mais óleo e outra menos.
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Entrevistador: Que nota que o senhor dá para poder atender essa...
Entrevistado 01: Esse também eu dou um 8. A gente pode fazer.
Entrevistador: Tá. Bom, agora algumas relacionadas à qualidade. A empresa do senhor busca a alta
conformidade do produto final com as especificações?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa busca?
Entrevistado 01: Um 8. Isso depende de tempo também, às vezes não dá. A questão de clima, né?
Entrevistador: A empresa do senhor busca sempre uma alta performance do produto?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor daria para essa busca?
Entrevistado 01: Também um 8.
Entrevistador: Aqui tem uma que eu não sei se se aplica. A segurança do produto. Por exemplo, o caso dele
oferecer algum risco para o cliente ou para quem for comer aquele produtor processado. Porque às vezes,
por exemplo, eu faço esse celular e ele pode explodir no meu bolso, então eu me preocupo de fazer ele,
para que ele não exploda. O produtor tem alguma coisa que ele tem que fazer, para que aquela soja não dê
problema de contaminação, ou alguma coisa que possa prejudicar depois alguém...
Entrevistado 01: Na cadeia?
Entrevistador: Na cadeia.
Entrevistado 01: Não, não tem o que fazer. A não ser que o cara misture uma soja semente que está tratado,
aí ele estraga tudo, né? Aí volta na via da China, como já [botou], né?
Entrevistador: Então não tem esse problema. Bom, você tem algum problema de você entregar o produto e
aí o comprador vir se queixar se o produto está vindo com uma qualidade muito ruim?
Entrevistado 01: Não tenho esse problema, porque o produto é classificado na saída. Então quando sai da
fazenda tem a classificação. E aí se ele está bom, vai, se não está o classificador já recusa ali no local.
Entrevistador: Ah, está certo. Para não ter o frete, né?
Entrevistado 01: Não, não tem. Depois que foi para a empresa, esquece.
Entrevistador: Bom, então isso também não vai ser, não se aplica. Esse daqui também...
Entrevistado 01: Não é igual uma calça chegou, o cara leva para casa e está mal costurada. (Risos).
Entrevistador: Bom, agora com relação ao tempo: a sua empresa busca ter um curto tempo do ciclo de
produção?
Entrevistado 01: É, a gente busca as variedades mais precoce hoje, né? O ciclo mais curto possível. Sempre
busca isso aí.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa busca?
Entrevistado 01: É um 9.
Entrevistador: É bem...
Entrevistado 01: Os últimos que plantam pegam a ferrugem asiática (risos).
Entrevistador: A habilidade... deixa eu ver aqui... Tem... essa eu não sei se aplica: a habilidade de ter o
produto no tempo certo? Poder, vamos supor, fazer a colheita bem rápido para não perder uma janela. A
sua empresa busca ter essa habilidade de fazer a colheita no tempo?
Entrevistado 01: Todos. Não só nós, todo mundo.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa busca?
Entrevistado 01: Essa é um 9.
Entrevistador: Tanto a plantação... Aí é uma pergunta meio saindo daqui. A plantação, como a colheita, é
24 horas quando começa a fazer?
Entrevistado 01: Não. O plantio é escalonado. O plantio a gente planta quando tem umidade, aí planta direto
– manhã a noite. Alguns plantam à noite, eu não tenho plantado à noite, planto só durante o dia. Às vezes
entra (ininteligível – 01:18:30), mas o plantio planta a variedade mais precoce, depois a outra, depois a
outra, de acordo com os dias, para poder escalonar a colheita. Agora, colheita sim. A hora que der para
colher, tem que colher, não importa a hora, tem que colher. Normalmente colhe das 9h da manhã até às 01h,
02h da noite, depende. Caiu umidade tem que parar, senão bota fora, né? A soja se colhe quando está seco.
Às vezes chove uma semana inteira, fica apodrecendo lá e não dá para colher.
Entrevistador: Com o milho acontece esse tipo de coisa também?
Entrevistado 01: Não, o milho a gente colhe só na seca, né? No período seco.
Entrevistador: E plantar?
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Entrevistado 01: Plantar planta conforme for colhendo soja, já vai a plantadeira atrás.
Entrevistador: Então sempre tem a janela também. O senhor falou aí... é importante então eu perguntar, por
exemplo, se eu vou produzir outro produto, eu tenho um tempo de preparação para começar a produzir o
outro produto? Ou não? Eu já tenho essa habilidade de ir e colocar na sequência, que é o que eles falam
assim de fazer o setup, né? Na fábrica a gente fala fazer o setup, o ajuste.
Entrevistado 01: Na lavoura não. Na lavoura você tem o tempo da colhedeira passar, o trator está atrás
plantando. Replantio direto.
Entrevistador: Então nem compensa eu fazer esse tipo de pergunta.
Entrevistado 01: Não, isso aí é replantio direto. Que uma vez se fazia assim, né, colhia e ia trator com grade,
gradear para depois nivelar e depois plantar. Agora, não. Com o plantio direto você não perde tempo. O
milho com um, dois dias que planta antes, melhor ele produz.
Entrevistador: Tá. Você acha que você desenvolve algum produto, para você ter um curto tempo de
desenvolvimento de produto? Isso se aplica? Não, né?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Bom, rápida introdução, de novo o produto... acho que também não se aplica. Bom, agora
com relação à inovação: a sua empresa busca usar as tecnologias de ponto em produtos e processos?
Entrevistado 01: Tudo tecnologia de ponta.
Entrevistador: Sim. Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: 9.
Entrevistador: A tecnologia atual do produto representa um maior avanço sobre a tecnologia anterior?
Pensando em termos aí de duas safras.
Entrevistado 01: Sim, avança.
Entrevistador: A tecnologia já mudou?
Entrevistado 01: Muda, muda todo ano. (Risos).
Entrevistador: Então é melhor eu perguntar de uma safra... entre uma safra e outra?
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Porque como ela muda constantemente.
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa... para adoção que você teve dessa tecnologia de uma
safra para outra? Porque, assim, às vezes... O senhor disse tem aqueles que são mais tradicionais: “não, eu
não vou fazer isso”.
Entrevistado 01: É, eu vou fazer o melhor.
Entrevistador: De forma mais tradicional. Então essa...
Entrevistado 01: Pode botar um 8 aí.
Entrevistador: Um 8?
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Porque aí vai ter aquele: “não, eu vou mais tradicional, eu demoro, dou um 6”.
Entrevistado 01: Não, porque a gente às vezes, como diz, quer observar antes um pouco, né? Mas
normalmente está na ponta.
Entrevistador: A sua empresa busca diferenciar a tecnologia que você adota, do produto do competidor?
Ou você está procurando sempre a melhor tecnologia?
Entrevistado 01: Eu estou sendo procurando a melhor tecnologia.
Entrevistador: Mas procura diferenciar ou não se importa de ser a mesma?
Entrevistado 01: Não, procuro até orientar que procurem também.
Entrevistador: Então eu acho que essa pergunta não cabe fazer.
Entrevistado 01: Não, essa aí não.
Entrevistador: Porque a melhor é o uso de ponta, de tecnologia de ponta? Essa de diferenciar do
competidor...
Entrevistado 01: Não tem.
Entrevistador: Não. Nem em relação à outras cadeias? Por exemplo, o senhor está usando uma tecnologia
que é melhor que a cadeia argentina.
Entrevistado 01: Não. A gente nem sabe o que eles usam.
Entrevistador: Porque é completamente diferente, né?
Entrevistado 01: Eu fui na Argentina e eles estão muito mais atrasados que nós. Não tem comparação.
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Entrevistador: Não? Me disseram que é completamente diferente.
Entrevistado 01: Total.
Entrevistador: Plantar aqui, ou em Primavera, ou no Paraná...
Entrevistado 01: É, cada microrregião tem o seu clima, o seu regime de chuvas, suas coisas. Então tem que
se adaptar, né? E a tecnologia vem em função também do clima... Lá no sul, por exemplo, não planta a
variedade que a gente planta aqui, né? Nem soja, nem milho.
Entrevistador: Eu vou sair um pouco daqui, mas é uma pergunta que abriu espaço agora. O senhor falou
que a microrregião é diferente. Então a soja que o senhor planta aqui em Sorriso é diferente da que planta
em Nova Mutum?
Entrevistado 01: Tem variedades que eu plano aqui e não planto lá. Tem variedades que eu plano lá, dá
muito bem lá e não dá bem aqui. Esse que é o diferencial.
Entrevistador: Esse daqui... venda de produtos em estágios de introdução, isso eu acho que não se aplica.
O senhor oferta inovação? Tipo em produtos.
Entrevistado 01: Não, não tenho o que ofertar.
Entrevistador: Não se aplica, né?
Entrevistado 01: Se eu oferecer soja, oferecer milho, é tudo igual.
Entrevistador: Tudo igual. Tem alguma funcionalidade ou alguma característica no produto que pode ser
inovadora? Que às vezes você planta uma variedade que por exemplo: “ah, tem essa variedade aqui que
produz mais óleo, que o pessoal está pedindo”. A sua empresa busca isso quando é demandado ou não?
Entrevistado 01: Não, não existe essa demanda, porque a nossa região produz uma soja que produz mais
óleo do que a do sul do país, né? Então as empresas sabem e elas qualificam tudo no mesmo nível aqui.
Entrevistador: Os produtos atuais que você produz, tornam os produtos anteriores obsoletos? Vamos supor:
a soja que... eu acho que isso aqui não se aplica.
Entrevistado 01: Não tem.
Entrevistador: Não tem. Bom, agora sobre aquele relacionamento da cadeia. Já está acabando, terminando
a do relacionamento... a gente já fez outras, está acabando. O senhor disse que todo mundo compartilha os
objetivos, então tem uma consistência nos objetivos com a cadeia: todo mundo busca custo.
Entrevistado 01: Certo.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Ah, aqui eu dou uns 7, né? Porque sempre tem os cabeças de bagre. (Risos).
Entrevistador: A confiabilidade conjunta, a confiabilidade dentro da cadeia... o senhor acha que busca criar
uma confiabilidade entre os membros da cadeia?
Entrevistado 01: É com...
Entrevistador: Criar uma credibilidade.
Entrevistado 01: A credibilidade existe sim. Mas é caso a caso, né? Isso aí tudo é caso a caso, né? Eu sou
amigo do Eloi, mas não empresto dinheiro para ele. Então é um modo de dizer, né?
Entrevistador: Aham.
Entrevistado 01: Mas existe sim um entrosamento bom.
Entrevistador: Assim, tipo, a cadeia tenta criar uma credibilidade, todo mundo junto, todo mundo ser... E
aí que nota que o senhor dá para essa criação de credibilidade conjunta?
Entrevistado 01: Aqui na nossa região eu vou pôr um 6.
Entrevistador: O senhor acha que o pessoal dentro da cadeia defende e confia nos membros da própria
cadeia?
Entrevistado 01: Defende.
Entrevistador: E isso tanto o produtor, quanto os outros: trading, soja...
Entrevistado 01: Sim, sim, defende.
Entrevistador: Todo mundo...
Entrevistado 01: É como eu te disse: isso aí é meio relativo também, porque tem uns que defendem, tem
outros que dão um pau direto em todo mundo. (Risos). Mas em todo setor, né, tem os bons e tem os ruins,
vamos dizer, que é verdade.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso então?
Entrevistado 01: Acho que você põe um 6 aí, porque isso aí não é muito...
Entrevistador: O senhor acha que tem uma paciência... a cadeia... por exemplo, quando alguém comete um
erro, pisa na bola, os outros agentes têm paciência com eles? Ou não?
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Entrevistado 01: Ai, isso é meio difícil, né?
Entrevistador: Ou o senhor acha que não se aplica fazer essa pergunta?
Entrevistado 01: Eu acho que essa é difícil, né, [quem] vai dizer disso aí? Tem uns que tem paciência e
outros não tem, né? Outros... como a gente diz: quando o cara está mal, vamos pisar no pescoço dele e
terminar de matar, né?
Entrevistador: Então eu vou... essa não se aplica então. Tá. A cadeia tem disposição, boa vontade, para
fazer mudanças de forma cooperativa? Tipo: vamos se unir para tentar melhorar alguma coisa aqui para a
gente?
Entrevistado 01: Tem, tem, essa disposição tem.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá?
Entrevistado 01: Um 6 também, né, porque [é mais]... Agora as reuniões saem de vez em quando para fazer
alguma coisa, né? Mas nem sempre dá certo, né?
Entrevistador: O senhor acha que todo mundo acredita que é preciso trabalhar junto para o sucesso de
todos?
Entrevistado 01: Todo mundo acredita? Não. Tem muitos que são individualistas, né?
Entrevistador: Mas o senhor acha que é a maioria?
Entrevistado 01: Aí eu acho que é uma questão de 50%.
Entrevistador: Então a gente pode dizer que... eu posso fazer essa pergunta e pedir para dar uma nota?
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Existe uma crença que é preciso trabalhar juntos para todo mundo ter sucesso?
Entrevistado 01: Eu acredito nisso, né? Mas a maioria não.
Entrevistador: Mas aí que nota que o senhor dá para essa?
Entrevistado 01: Acho que pode dar um 5.
Entrevistador: Um 5.
Entrevistado 01: É meio a meio isso aí.
Entrevistador: Uhum.
Entrevistado 01: Tem gente que fala: “vamos criar uma cooperativa?”. [Eu não quero nem saber disso],
condomínio, não.
Entrevistador: E existe alguma crença que uma cadeia de suprimentos bem articulada, é uma parte valiosa
para o negócio?
Entrevistado 01: A cadeia de...?
Entrevistador: Suprimentos. Pensando, assim, na cadeia, né? A cadeia como um todo.
Entrevistado 01: De produtos, revenda...
Entrevistador: Isso. Que é importante... por exemplo: a minha cadeia torna a minha empresa mais
competitiva. Se eu estivesse em outro lugar, eu acho que não seria.
Entrevistado 01: Ah, [formar grupo, vamos dizer, para comprar] junto e vender junto? Isso...
Entrevistador: Não, não é um grupo de produtores. Pensando na cadeia inteira mesmo, de produção mesmo.
Tipo, a cadeia que nós temos aqui, com todos os produtores, todos as revendas, todas as tradings, é uma
parte valiosa do negócio.
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Se ela não fosse do jeito que é, o negócio ia estar muito mais para baixo.
Entrevistado 01: Não, quanto maior a cadeia, melhor, né?
Entrevistador: Então é um negócio valioso.
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Isso põe um 7 aí, que não tem...
Entrevistador: Tá. As trocas dentro da cadeia – trocou do senhor, compra e vende – são limitadas
exatamente aos termos do contrato ou tem alguma flexibilidade? Tem alguma...
Entrevistado 01: Vamos dizer, quando eu faço um contrato com a empresa?
Entrevistador: Uhum. Às vezes tem uma flexibilidade para negociar o contrato, sempre é o contrato?
Entrevistado 01: Não, o contrato é contrato, ele tem que ser cumprido. Mas existe flexibilidade também
para a gente negociar. No caso o produtor vai mal um ano, a empresa resolve renegociar o contrato e
renegocia, né?
Entrevistador: Então...
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Entrevistado 01: Quando o cara tem credibilidade, ele consegue. Quando o cara é meio coisa, o cara vai e
toma até as calças dele.
Entrevistador: O senhor acha que vale a pena eu perguntar isso? Porque eu senti meio uma...
Entrevistado 01: É...
Entrevistador: Nossas trocas são limitadas aos termos de contrato.
Entrevistado 01: Porque se você perguntar para uns aí, [eles saindo da empresa] não negociam de jeito
nenhum. Se você perguntar para outros... Tudo é, como diz, isso aí ninguém vai responder correto. O correto
é a questão da credibilidade e o crédito que o cara tem. Ali é individual.
Entrevistador: Então eu vou colocar que essa não se aplica.
Entrevistado 01: Ali é individual.
Entrevistador: Na cadeia os contratos são sempre de curto prazo? Com os fornecedores. Ou tem contratos
de longo prazo?
Entrevistado 01: Tem. Curto e médio prazo. Longo prazo é difícil. É prazo safras [para pôr].
Entrevistador: O prazo é sempre safras?
Entrevistado 01: Safra.
Entrevistador: Não chega a ser de longo prazo.
Entrevistado 01: Não, não, é prazo safra.
Entrevistador: Tá. Nós, a cadeia, ou a empresa do senhor, desenvolve mecanismo de resolução de conflito
para usar com fornecedores? Por exemplo: entregou alguma coisa que não foi o que você pediu ou ele está
deixando de prestar a assistência que tinha sido combinado. O senhor tem algum... Tipo, quando acontece
esse tipo de coisa, a gente tem uma política para resolver? Ou o senhor acha que isso não se aplica?
Entrevistado 01: Não tem, porque o maior problema hoje seria a semente, né? A gente receber semente.
Que não seja exatamente aquilo que a gente pediu, né, veio uma semente que não está boa, mas isso aí tudo
se aplica, é a base dos conformes da lei, né? Que o contrato pedido já diz: semente tanto, germinação tanto.
E tem normas para isso. Saiu das normas, pode acionar até a justiça, né?
Entrevistador: Mas e aí? Acontece isso? Já aconteceu com o senhor?
Entrevistado 01: Acontece.
Entrevistador: Chegou uma variedade que não era... E aí a produtividade foi lá embaixo? Como que...
Entrevistado 01: É, chega uma variedade, por exemplo, a variedade... o Ministério da Agricultura manda o
boletim: 88% de semente boa, germinação. Que o normal é 95, 96, vamos dizer 95. Aí você faz o teste de
germinação e germina 70%. Aí você pode acionar a empresa, tem que trocar as sementes ou até indenizar
o produtor, né? Porque ele vai ter que comprar outra.
Entrevistador: Mas aí esse teste é feito antes de iniciar o plantio?
Entrevistado 01: Sim. Tem que fazer o teste... Mesmo iniciando o plantio, se o cara quer arriscar... Mas
sempre faz antes. E faz... Hoje, por exemplo, as empresas estão usando um artifício muito sem vergonha,
até estava comentando hoje: a semente que tinha que já ter entregado tudo, eles estão entregando agora. Por
quê? O agricultor, chega a semente e já joga na lavoura. Eu, por exemplo, vou levar a semente (ininteligível
– 01:36:05) para Nova Mutum e já plantou hoje. Mas só que a semente estava aqui, eu já tinha pego a
amostra e já tinha feito o teste está boa, sem problema.
Entrevistador: Bom, então tem o mecanismo de resolução, assim? Se der algum problema, tem os
mecanismos.
Entrevistado 01: Tem, tem, é a justiça mesmo, né?
Entrevistador: Então usa a justiça, não tem um mecanismo entre você e ele?
Entrevistado 01: Não, em primeiro lugar é o bom senso, é conversar, né? Existe um bom senso. Liga na
empresa, diz: “olha, o teu produto não está bom”, “ah, então deixa que eu vou te substituir”, ele diz: “não,
o que eu mandei é bom”, “não, o que você mandou está aqui. O teste de laboratório, o laboratório está
credenciado”, nós temos... essa semana foi credenciado, laboratório pelo MAP, então já pode discutir com
o teste de laboratório na justiça. E ganha. Ganhava sem ter teste laboratorial. São só dois laudos de técnicos
na lavoura.
Entrevistador: E aí a empresa busca estabelecer objetivos para desenvolver produtos com os fornecedores?
O senhor chega a solicitar alguma variedade, alguma coisa desse tipo? Existe isso? Isso se aplica?
Entrevistado 01: Eu comparar variedades?
Entrevistador: Não, por exemplo, o senhor pegar e falar assim: “olha, seria bom uma variedade que tivesse
essa, essa, essa e aquela característica. Você não quer produzir ela para nós, para a gente testar aqui?”, com
o fornecedor. Isso se aplica? Eu não sei se isso existe.
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Entrevistado 01: Não. O fornecedor normalmente tem campos experimentais com as empresas, as
multinacionais inclusive, então eles já lançam as variedades novas e aí eles querem que a gente plante,
coisa, mas já vem com garantia que vai produzir.
Entrevistador: Uhum. Existe algum acordo especificando as medidas de desempenho com os fornecedores?
Por exemplo, da produtividade da semente, do adubo? Ou isso...
Entrevistado 01: O adubo a gente... é especificado, né, o quanto tem de nitrogênio, fósforo, potássio e
micronutrientes. Já vem na embalagem a quantidade, a nota exata. A gente (ininteligível – 01:38:53) o
adubo, já traz no laboratório, faz análise. Não deu o que está especificado na embalagem e na nota, eles têm
que substituir.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para a existência de acordo? Porque o senhor falou adubo. Então
vamos pensar em tudo. Para tudo tem isso?
Entrevistado 01: É, tem, tem tudo isso.
Entrevistador: Que nota que o senhor...
Entrevistado 01: Isso aí está funcionando até bem, dá para dar um 8.
Entrevistador: Isso todo mundo tem, então nem precisa perguntar?
Entrevistado 01: É, todo mundo tem. Não precisa, isso aí...
Entrevistador: A estratégia de custo é constantemente revista e revisada? Isso se aplica ou sempre vai ser
essa?
Entrevistado 01: A estratégia a gente está todo dia observando o custo, né?
Entrevistador: O custo está o tempo todo.
Entrevistado 01: É. O produto, o que sobe, o que não sobe...
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa?
Entrevistado 01: Isso aí um 8 também.
Entrevistador: E a estratégia que você adota, você passa para todo mundo?
Entrevistado 01: Passo. Normalmente eu passo: “eu faço assim, assim, assim, cara”.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para disseminar, né, para fazer essa transmissão aí?
Entrevistado 01: De quanto pega nos outros eu não sei, né, mas normalmente eu passo... o meu
conhecimento eu passo. Eu vou pôr um 9 aí. 10 não, porque às vezes a gente esquece.
Entrevistador: A estratégia... Não, isso daqui eu também não acho... não se aplica. Bom, eu cheguei em
uma parte que o senhor disse que não se aplica, que é sobre a cooperação e competir ao mesmo tempo. O
senhor acha que, para o senhor, existe conflito... O senhor disse que não, que não tinha, mas eu vou insistir
na pergunta então: o senhor acha que surgem conflitos como consequência de competir e cooperar ao
mesmo tempo? Porque ao mesmo tempo que o senhor tem uma relação de cooperação, às vezes tem a
competição, então às vezes surge um conflito dessa relação. O senhor acha que surgem conflitos?
Entrevistado 01: É muito difícil, porque cooperação, entre vizinhos, sempre tem. E conflitos... surgem sim
conflitos às vezes, mas é muito difícil.
Entrevistador: Então que nota que o senhor dá para quando surge um conflito, assim, para a frequência com
que surgem?
Entrevistado 01: Ah, isso aí um 6. (Ininteligível – 01:41:58).
Entrevistador: É difícil você cooperar em uma área... vamos pensar com a mesma empresa, com fornecedor,
é difícil cooperar com ele e competir ao mesmo tempo? Ou essa pergunta nem se aplica?
Entrevistado 01: Não sei como cooperar e competir com outra empresa.
Entrevistador: Bom, eu dei lá o exemplo para o senhor. Não sei se isso... que quando você vai negociar,
você vai uma competição de preço, o senhor quer que ele te venda pelo menor preço. Só que ao mesmo que
tem essa relação, tem um limite do que você pode brigar com ele, porque se você brigar demais, chega uma
hora que... “tá, eu vou baixar o preço, mas quando ele precisar de uma assistência técnica eu vou demorar
para ir, se ele precisar de um produto extra, eu vou pisar na bola com ele”... então, assim, o senhor tem que
ter um jogo de cintura.
Entrevistado 01: Isso aí não pode... Essa briga exagerada leva a conflito sim.
Entrevistador: Então surgem conflitos.
Entrevistado 01: Surgem.
Entrevistador: Daí o senhor mantém o 6?
Entrevistado 01: Eu não tenho tido esse problema, né? Mas que eu já vi surgir, já.
Entrevistador: Hoje em dia o senhor não tem, mas já teve.
Entrevistado 01: Não, eu nunca tive.
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Entrevistador: Nunca teve?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Tá. Que nota que o senhor dá... então continua o 6?
Entrevistado 01: Para mim um 6 aí.
Entrevistador: E é difícil cooperar e competir? O senhor disse que não. Que nota que o senhor dá? Que não
é difícil.
Entrevistado 01: Eu colocaria um 8. Não tem o que...
Entrevistador: É difícil criar valor conjunto simultaneamente e se apropriar dos benefícios particulares?
Porque ali tem que ter um casamento. O senhor mesmo disse da criação de valor, né? O momento que ele
está apropriando valor, o senhor está se apropriando de valor, então é um conjunto, são dois que têm que
se unir ali. O senhor acha que é difícil criar valor, mas ter... por exemplo, na hora que só ele ganha, ou só o
senhor ganha? É difícil isso?
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: No meu caso bota um 8 aí, porque eu negocio com maior facilidade.
Entrevistador: O senhor tem a cabeça bem fresca com isso, com os negócios, assim? Nossa, eu vou trazer
outra pessoa para entrevistar o senhor.
Entrevistado 01: Eu falo às vezes para o cara: “não, mas eu não posso vender esse produto mais barato”,
“mas a empresa lá, outra, tem mais barato”, “então compra dele”. Aí eu ainda brinco: “aprenda a comprar,
cara, senão teu custo está alto”. (Risos).
Entrevistador: Bom, esse daqui acho que não se aplica. Não. É difícil balancear interesses econômicos
divergentes durante essa negociação? O senhor disse que é bem tranquilo, que nota que o senhor dá?
Entrevistado 01: Para mim um 7, 8, aí está bom.
Entrevistador: As unidades organizacionais... não. Esse daqui não se aplica, porque.... O senhor acha que
os relacionamentos, dentro da cadeia, levam a demandas e expectativas que geram frustrações na
organização? Esse relacionamento que às vezes pode ter conflito ou não, eles às vezes levam você a ter
uma demanda ou uma expectativa que deixa um pouco o pessoal meio aborrecido?
Entrevistado 01: Às vezes sim, mas nem sempre, porque dentro da cadeia... hoje tem que tomar muito
cuidado também, né? Porque negócio é negócio, como se diz.
Entrevistador: E que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: No meu caso um 7, está bom.
Entrevistador: Bom, aí agora que o senhor entendeu um pouco mais aí de competir e cooperar ao mesmo
tempo: o senhor acha que é um benefício ter essa possibilidade de competir, brigar pelo preço, mas ao
mesmo tempo tem uma relação de cooperação?
Entrevistado 01: É bem interessante.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Isso é um 8, porque o cara tem que ter cabeça fria.
Entrevistador: Aqui tem algumas estratégias para quando tem que gerenciar essa relação. Você tem algum...
desenvolve alguma estratégia para gerenciar essa relação? Ou o senhor acha que isso não se aplica? Com a
experiência o senhor vai mudando o jeito que...
Entrevistado 01: É, a estratégia cada caso é um caso, né? E cada pessoa é uma questão [de psicologia] do
trabalho e cada pessoa a gente tem que tratar da maneira...
Entrevistador: É a gestão de pessoas.
Entrevistado 01: ...que o cara é. Às vezes o cara é boa gente, mas é meio grosso, como se diz, né? Então
tem que saber como tratar.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa habilidade?
Entrevistado 01: Eu, nessa parte, pode pôr um 8 aí. Igual como diz o cara ali: “você tem que saber, para
que lado o mundo está no cavalo, senão leva um coice”. (Risos).
Entrevistador: O senhor acha que o senhor consegue fazer um balanceamento das demandas, que são
contraditórias nessa relação, sem prejudicar o relacionamento? Consegue fazer um balanceamento, chegar
em um meio termo, sem estragar a relação pessoal com...?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Eu acho que um 7.
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Entrevistador: O senhor acha que... dessas perguntas que eu fiz até agora, o senhor acha que tem alguma
que não faz sentido eu perguntar? Ou elas estão fazendo sentido para o senhor responder?
Entrevistado 01: Não, tem. O problema... como se diz, você está fazendo um estudo, né, então são várias
perguntas. Tem coisas que tem bastante sentido, tem outras que tem menos, mas fazem parte de um estudo.
Entrevistador: Aí quando tiver menos sentido, eu gostaria que o senhor apontasse para mim, porque essas
é que eu vou tirar.
Entrevistado 01: Não, mas você já tirou.
Entrevistador: As que tem eu já tirei.
Entrevistado 01: Já.
Entrevistador: Você forma relações pessoais com seus parceiros? Com quem você desenvolve cooperação,
você acaba virando amigo? Criando uma relação que vai além...
Entrevistado 01: Uma amizade do dia a dia sim. Uma amizade... porque amigos na vida se tem poucos.
Amizade do dia a dia é quase todo mundo. Eu tenho relacionamento com todo mundo, não tem... Então eu
já tenho relacionamento. Assim, tem mais confiança, mais coisa, sim.
Entrevistador: Tipo: “ah, eu conheço ele, conheço a mulher dele”.
Entrevistado 01: Negócio de amizade de frequentar casa e coisa... o que é comercial, é comercial, tem que
ser bem distinto.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa formação?
Entrevistado 01: Da minha capacidade disso aí um 8 pode pôr.
Entrevistador: Certo. Quando surge algum problema, vocês resolvem de forma conjunta o problema? Ou
fica sempre para um ou outro resolver? Por exemplo, deu um problema com alguma coisa de um fornecedor.
O senhor tenta ajudar ele a resolver ou o senhor liga para ele fala: “olha, deu problema, vem aqui e resolve
para mim”? Como que é isso?
Entrevistado 01: No meu caso? Eu resolvo. Chamo o cara, resolvo, converso com a pessoa.
Entrevistador: Faz sentido essa pergunta? Ou ela é meio...?
Entrevistado 01: Meia a meia, porque resolver problema... quando é de um amigo, às vezes, a gente até
ajuda a resolver.
Entrevistador: Não, mas é dentro do... Vamos pensar assim: dentro da relação de comerciante. Por exemplo:
deu um problema aqui com o adubo, sei lá, não veio dentro da especificação. Você ajuda a resolver... de
repente ele entregou no vizinho, na fazenda errada, alguma coisa assim. Resolve junto ou você fala: “oh,
deu errado, vem aqui e resolve para mim”?
Entrevistado 01: Depende, caso a caso, né?
Entrevistador: Cada caso é um caso.
Entrevistado 01: Porque depende...
Entrevistador: Então isso existe, mas a nota não vai ser tão boa.
Entrevistado 01: Não.
Entrevistador: Quanto que...?
Entrevistado 01: Um 6 aí.
Entrevistador: Faz sentido fazer essa pergunta ou melhor não fazer? Eu senti uma certa...
Entrevistado 01: É uma pergunta que não... É um caso que se acontece lá de vez em quando, né? Então se
acontecer o cara tem que se virar, resolver...
Entrevistador: Então é muito... é raro, assim.
Entrevistado 01: É raro.
Entrevistador: Então talvez não... tá. Quando você tem lá o parceiro comercial, você está ciente das forças
e fraquezas dele? Ou tipo dos...
Entrevistado 01: Normalmente sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para essa consciência?
Entrevistado 01: Pode pôr um 7, porque ninguém sabe tudo, né? (Risos).
Entrevistador: Bom, o senhor já falou, mas você costuma seguir as tendências tecnológicas da área?
Entrevistado 01: Sim.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
Entrevistado 01: Um 8.
Entrevistador: O senhor tem a capacidade de ver como novos conhecimentos ou tecnologias podem ser
usados? Às vezes o pessoal está inventando uma coisa nova que ainda não sabe direito como usar, mas o
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senhor olha e fala: “isso daí vai servir bem para a gente”. Como que é essa...? Ou o senhor acha que essa
pergunta não se aplica?
Entrevistado 01: Isso é difícil, né, porque como é que você vai saber o que o cara está desenvolvendo? Se
eles só lançam depois que sai.
Entrevistador: Não, porque, por exemplo, o pessoal fez primeiro esses drones.
Entrevistado 01: Segredo de empresa. Ãhn?
Entrevistador: Os drones, por exemplo. Não sei se aqui já estão usando, me disseram que sim.
Entrevistado 01: Tem.
Entrevistador: Tem os drones. Quando viu aquele avião voando sozinho, o senhor já olhou e falou assim:
“olha, isso daí vai ser bom para a gente fazer aplicação de inseticida”.
Entrevistado 01: Isso aí é bom para recolher as vacas, não precisa do cavalo. (Risos). O meu primo ali da
tropicada... foi no Panamá a passeio e comprou um lá. “Mas tu sabes o que é?”, “não, vou colocar a câmera
para fotografar a lavoura”. Eu: “rapaz, tu tem as vacas para recolher. Não precisa montar a cavalo, vende o
cavalo agora”. (Risos).
Entrevistador: Então ter a capacidade... isso se aplica ou não, esse tipo de coisa?
Entrevistado 01: Não comprei drone, não vejo vantagem nele por enquanto.
Entrevistador: Ainda não.
Entrevistado 01: Porque a melhor fotografia é de se andar na lavoura.
Entrevistador: Não, mas eu vi gente usando o drone para aplicar defensivo.
Entrevistado 01: Aplicar defensivo?
Entrevistador: Em vez de ser o avião... só que não é esse drone...
Entrevistado 01: É maior, né?
Entrevistador: É um bem maior. Que daí ele vai sozinho... porque ele voa mais baixo.
Entrevistado 01: Sim, mas aplicar então pontos localizados.
Entrevistador: Isso. Ele voa mais baixo, né, então... porque tem a questão que de avião tem a dispersão, né,
pelo ar. E com o drone ele vai mais baixo e vai em uma velocidade que também facilita para ele ter uma
melhor dispersão.
Entrevistado 01: É, mas é lavoura pequena então, porque lavoura grande...
Entrevistador: É melhor o avião mesmo, não tem jeito.
Entrevistado 01: Não, nem o avião hoje.
Entrevistador: Nem o avião?
Entrevistado 01: Hoje é melhor o pulverizador mesmo.
Entrevistador: Pulverizador? E tem aqueles gafanhotos agora também, né?
Entrevistado 01: É, fala o gafanhoto é aquele... [é o pulverizador].
Entrevistador: O pulverizador. É que eu não sou tanto da área, então eu estou me adaptando ainda.
Entrevistado 01: Eu comprei o último tipo agora, começou a trabalhar essa semana, faz 36 metros de largura.
E a vantagem é que se o peão quer botar fora um pouquinho de veneno, não consegue, né, porque a lavoura
é mapeada, trabalha com piloto automático, só abre onde precisa, não tem problema de poluição, não tem
problema de nada. O serviço é perfeito. Quase perfeito, né, perfeito não existe.
Entrevistador: Aqui tem uma pergunta que eu não sei se vai fazer sentido: você tem a capacidade de
conectar novas oportunidades de negócio com conhecimento ou competências que existem na empresa?
Por exemplo, você tem ali o domínio ou um conhecimento, uma técnica, ou tem uma pessoa lá que tem
uma determinada habilidade, e aí você consegue aplicar isso para outros negócios, para outras áreas, ou
criar novos negócios disso. Ou isso não se aplica?
Entrevistado 01: Não, porque trabalha com agricultura, né? Para aplicação em novos negócios, é só negócio
de oportunidade, às vezes compra mais terra, compra uma outra coisa. Mas... capacidade a gente tem, né?
Entrevistador: É, então sim.
Entrevistado 01: Mas criar um novo negócio... tem, tem.
Entrevistador: Porque, por exemplo, vamos dizer: o senhor tem o conhecimento da área de agricultura, aí
surge um negócio de compra e venda de terra, aí o senhor vai lá e...
Entrevistado 01: É.
Entrevistador: Que nota que o senhor dá para isso?
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Entrevistado 01: Põe um 8 aí. Eu até estava esquecido, [eu tenho] outros negócios paralelos a isso: uma
incorporadora, construção na cidade. Já fizemos um edifício, estamos fazendo outro... fizemos um de 14
andares, agora estamos fazendo um de 15.
Entrevistador: O senhor diversificou bem...
Entrevistado 01: É, eu entro com o nome, né? Como diz o engenheiro: “você só entra com o nome, cara!
Não faz nada e ganha igual eu”. E eu: “não, tu ganhas para trabalhar e [ganha uma porcentagem também
da sociedade]”. Aí ele: “não, (ininteligível – 01:58:06)”.
Entrevistador: Bom, eu agradeço então a colaboração do senhor.
Entrevistado 01: Se eu fui útil, eu que agradeço.
Entrevistador: Eu acho que foi sim.
Entrevistado 01: Agora, se eu não fui útil, é só apagar a gravação e rasgar o papel (risos).
...
Fim da gravação.
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ENTREVISTADO 02
Produtor Rural - Sorriso – MT
Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Então o senhor acha que de tudo isso que eu falei, da questão do alinhamento, desse
relacionamento ali de competição, cooperação, isso faz sentido para o senhor? O senhor vê isso
acontecendo?
Entrevistado 02: É muito fundamental isso, porque o cara sozinho não consegue atingir os objetivos dele,
né? Então tudo isso que a gente comentou, no fundo, no fundo, tem um grande sentido para você sobreviver
e dar continuidade naquilo que você quer fazer e que você sonha lá na frente. Cada ano que passa você
procura melhor, nem sempre você consegue, por vários motivos, né? Às vezes, é motivo financeiro, que
você não consegue almejar o que você sonhou ou pensou em fazer, mas a gente procura sempre andar
alinhado com tudo o que acontece no agronegócio, na agricultura. Então, eu, no meu ponto de vista é
fundamental você estar bem antenado com todo mundo para poder você chegar na sua conclusão e tirar o
que você acha de melhor proveito para sua atividade e aplicar no dia a dia, na fazenda.
Entrevistador: A primeira parte aqui é mais para ter o registro do perfil do senhor e da empresa, da
propriedade, então, o senhor é proprietário rural?
Entrevistado 02: Proprietário rural.
Entrevistador: O senhor é responsável pelas principais decisões dentro da propriedade? Poderia dizer que
o senhor é o presidente da empresa?
Entrevistado 02: Isso, exatamente.
Entrevistador: A formação escolar do senhor, qual que é?
Entrevistado 02: Primeiro grau só, quase analfabeto. (Risos).
Entrevistador: Mas o conhecimento de vocês é muito grande. Quanto tempo que o senhor está nessa função
de ser o principal tomador de decisão?
Entrevistado 02: Desde que eu vim para cá, eu vim morar aqui em 79.
Entrevistador: Nossa, então já tem bastante tempo. E desde então o senhor está nessa mesma propriedade?
Entrevistado 02: Eu troquei as propriedades, eu vendi as primeiras que eu tinha, comprei outras, mas sempre
aqui região.
Entrevistador: Na última o senhor está há mais de cinco anos? Poderia dizer?
Entrevistado 02: Com certeza.
Entrevistador: Das atividades que você se envolve lá, quais são as principais? Porque, às vezes, tem algo
além da...
Entrevistado 02: O carro-chefe é a soja e em segundo lugar o milho e, às vezes, planta um pouco de feijão
[irrigado], mas é pouca coisa.
Entrevistador: Mas é sempre agricultura, né?
Entrevistado 02: Sempre agricultura.
Entrevistador: Não muda disso?
Entrevistado 02: Não, não.
Entrevistador: Quais são os três principais fornecedores do senhor em termo de valor? Do valor que o
senhor gasta com eles?
Entrevistado 02: O valor que gasta é... O maior volume, hoje em dia, são os químicos. Químico, fertilizante
e semente.
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Entrevistador: O senhor poderia citar um de cada um? O nome do fornecedor?
Entrevistado 02: Do fornecedor?
Entrevistador: É.
Entrevistado 02: Agora no último ano?
Entrevistador: Vamos pegar a safra 2015-2016 que já terminou, porque agora está começando 2016-2017,
então vamos pegar a última que já passou, que fica mais fácil, né?
Entrevistado 02: Foi da [Heringer] o fertilizante e a maioria dos químicos é da [Basf] e semente é do grupo
G4.
Entrevistador: E os principais clientes do senhor? De comprar produção? Os três principais.
Entrevistado 02: Três principais... Tem a Bunge, a Maggi e a DM. Tem vários aí, a [Nidera], [Greencore],
tem vários outros aí.
Entrevistador: Senhor, quantas pessoas, em média, ficam empregadas na safra 2015-2016, na propriedade
do senhor?
Entrevistado 02: Em média, eu acredito que umas 35 pessoas.
Entrevistador: Isso não é uma informação que o senhor... se o senhor não se sentir à vontade, não precisa
falar, mas o senhor pode me dizer quanto que foi o faturamento da empresa na safra 2015-2016?
Entrevistado 02: Não saberia te precisar exatamente...
Entrevistador: Uma média...
Entrevistado 02: O número é alto, só que quando você vai ver, não sobra quase nada, cara. É muito alto o
custo, principalmente esses últimos anos agora, muito ataque de lagarta, mosca branca, tem lavouras aí que
meio que foge do controle, não é fácil não.
Entrevistador: Várias pessoas relataram que está bem difícil o combate às pragas.
Entrevistado 02: Bem complicado. A gente via falar há cinco, seis anos, do algodão que fazia oito, dez
aplicações no algodão, hoje está acontecendo na soja isso. Então é bem complicado e todos esses químicos
aí, esses inseticidas, mesmo herbicida, você tem que estar usando uns diferentes aí, porque tem ervas aí
resistentes já, que não está matando com o [glifosato], por exemplo, e aí você tem que usar outro tipo de
produto e todos eles têm um valor alto. Começa desde o tratamento de semente, você tem que tratar muito
bem a semente e tal, então é bem alto o custo, mas eu não saberia te falar assim... Agora, o faturamento,
vamos dizer que eu tenha 600 mil sacas de soja na Fazenda aqui junto com a outra, 10 mil e poucos hectares,
na faixa de 60, dá 36 milhões só da soja, e milho vendi na média de 17, porque eu vendi antecipado, 900
mil sacos, dá... Se fosse um milhão de sacos daria mais 17 milhões, né?
Entrevistador: Foi uns 14, 15, por aí. São 900 mil sacos, né?
Entrevistado 02: Isso.
Entrevistador: Eu vou anotar aqui, pôr 17, aí depois eu faço certinho. Só para a gente ter uma referência.
Entrevistado 02: Agora, se você for ver, hoje para você comprar um saquinho para 60 mil sementes, é 500
reais, fora o tratamento de semente e tudo. Então com essa estiagem que deu ano passado, o custo foi
elevado e a produtividade não foi lá aquelas coisas, então teve lavouras aí que não sobrou nada.
Entrevistador: É. Eu fui um pouco para o leste do estado, lá teve lugar que o milho ainda está lá, não colheu.
Entrevistado 02: Exatamente, não colheu. Nós aqui ainda levamos um pouco de sorte, choveu um pouco
mais do que nos outros lugares, mas assim mesmo vou dizer uma coisa: você passa apertado, imagina quem
não colheu, quem colheu mal, né? O custo é elevado e você não tem uma rentabilidade para conseguir.
Entrevistador: Ontem o entrevistado também relatou que um litro de produto, 250 reais, 300 reais... Está
com o custo bem elevado.
Entrevistado 02: Eu faço parte da COACEM que é uma cooperativa que a gente fundou justamente para a
gente ter uma melhor condição de tocar as lavouras, comprar em grupo, que compra mais barato, na venda
também fazer um volume para negociar, tentar melhorar aí o negócio da gente.
Entrevistador: E tem mais poder de barganha.
Entrevistado 02: Isso. E eu liguei lá para ver o preço de um produto que é para tratamento de semente é
1150 reais o litro. Ele usa um ml por quilo de semente.
Entrevistador: É bastante.
Entrevistado 02: É bastante. Então tem produtos excelentes aí, mas o preço... Você não consegue colocar
tudo aquilo que tem de melhor no mercado porque é inviável.
Entrevistador: O custo fica elevado demais.
Entrevistado 02: Muito elevado, muito, muito, muito. Então você tem que saber administrar: “o quanto eu
vou gastar, quanto eu posso produzir” para ver se tem viabilidade, né?
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Entrevistador: Nossa, está bem elevado mesmo os custos de produção. Senhor Entrevistado 02, qual o
tamanho da área que o senhor plantou na última safra, de soja e milho?
Entrevistado 02: Eu tenho sociedade com meu irmão, nós plantamos 16500 hectares, temos uma fazenda
na [Ubiratã] e outra aqui.16500 de soja e de milho a gente plantou 14500 hectares.
Entrevistador: Um pouco menos.
Entrevistado 02: É.
Entrevistador: Toda essa área é propriedade do senhor ou alguma parte é arrendada?
Entrevistado 02: Arrendada tem uns 300 hectares, mas, em contrapartida, eu arrendo para a Fundação Mato
Grosso, porque a Fundação Mato Grosso é em cima da nossa área, então dá elas por elas, dá para considerar
área própria o total.
Entrevistador: Então o senhor arrenda 300 hectares para compensar o que o senhor arrendou na fundação.
Com relação a esse relacionamento que eu comentei no início com o senhor, às vezes, você competir, ter
uma disputa, e, às vezes, ter que cooperar, então fica nesse embate o tempo todo. O senhor acha que se você
não tivesse essa boa gestão desse relacionamento, a empresa do senhor teria o desempenho operacional que
ela tem hoje?
Entrevistado 02: Não teria.
Entrevistador: Por que que o senhor?
Entrevistado 02: Não teria, porque você teria que comprar, vamos dizer, é a mesma coisa que uma dona de
casa ir no supermercado, você chega lá, pega na prateleira, está ali o preço e você paga aquilo que está ali.
Então com esse relacionamento e conhecimento de tudo, você vai tentar puxar o preço para baixo até achar
que está no nível adequado para fechar os químicos, os fertilizantes e a venda mesmo do produto: “oh, está
esse preço, eu não vendo nesse preço, quero um pouco mais, quero x”. Tudo isso aí é uma coisa que você
tem que estar antenado nas coisas, para você fazer o melhor negócio. Nem sempre você vai acertar no olho
da mosca, todo mundo quer acertar o olho da mosca, mas você acertando a mosca já está ótimo. Então essa
parte aí a gente tem que cuidar muito, fazer a tomada de preço de uma empresa, de outra, eu geralmente
compro sempre das mesmas empresas, só que tem que brigar e chegar em um preço que a gente ache que é
razoável.
Entrevistador: Na opinião do senhor, relacionado à administração da produção, o que facilita para que o
senhor tenha um bom desempenho de produção e o que atrapalha? Nessa parte administrativa, nessa parte
comercial, nessa parte de se relacionar com os outros agentes ali. O que o senhor acha que facilita e o que
que dificulta?
Entrevistado 02: Eu acho que o que facilita para você negociar é a sua seriedade, é o seu cumprimento com
aquilo que você assumiu, isso aí facilita muito, você tem que ter credibilidade, acima de tudo, para poder
chegar e exigir alguma coisa. Porque a pessoa não é habituada a cumprir com as obrigações, ele já vai lá e
não consegue fazer o mesmo negócio que o cara que tem credibilidade e seriedade consegue, pode ter
certeza. Então, o cara que não tem credibilidade, ele faz qualquer tipo de negócio que aparecer para ele e
aí é o motivo de, às vezes, ele se dar mal nos negócios, paga mais caro, às vezes, tem que fazer uma venda
antecipada em um valor que não está adequado com o mercado, para pegar um dinheiro antecipado para
tocar os negócios. Então isso é muito complicado. Eu vejo acontecer no mercado esse tipo de negócio e aí
ao invés do cara sair do buraco, cada vez ele fica mais atolado.
Entrevistador: Então a credibilidade é um facilitador.
Entrevistado 02: É um facilitador.
Entrevistador: E o que, às vezes, atrapalha na gestão do relacionamento? Não ter credibilidade,
consequentemente, vai atrapalhar, mas tem alguma outra coisa que o senhor vê que, às vezes, a dificuldade,
de repente, de acesso a alguma empresa ou a dificuldade no relacionamento, alguma coisa assim que
atrapalha? O senhor vê?
Entrevistado 02: O que atrapalha é justamente em cima disso que eu comentei agora, porque as empresas
correm risco zero, então para isso acontecer a burocracia é muito grande e aí você tem que correr atrás disso,
correr atrás daquilo e, muitas vezes, por causa dessas pessoas que não cumprem com o dever, aí todos
entram no mesmo patamar. Você tem que ter documentos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, [CPR], isso
e aquilo. A empresa tem que se garantir. Se ele vai fazer negócio com uma pessoa com credibilidade e que
tenha um histórico que sempre foi positivo, é mais fácil ele fazer negócio. Mas, por causa desses outros aí,
inclusive, acho que até os preços dos produtos, eles colocam um percentual maior de uma possível perda,
com certo cliente eles não podem perder. Então eles colocam o preço um pouco mais elevado, que se perder
lá 5% da venda, por exemplo, que não recebe, eles já receberam dos outros que vão pagar. Isso aí eu já falei,
discuti com o povo, que eles podiam tirar esse negócio de risco que eles têm, dos bancos, para a gente não
pagar mais caro também, mas infelizmente é desse jeito aí.
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Entrevistador: É a forma como o mercado opera, né? Quais são as prioridades estratégicas, competitivas do
produtor? O que ele tem que focar? O que que ele tem que falar assim: “isso, eu tenho que cuidar para eu
ser competitivo. Para eu ter sucesso, eu tenho que cuidar desses pontos aqui”?
Entrevistado 02: Em primeiro lugar o cara tem que cuidar do solo, tem que ter um solo fértil, bem corrigido,
porque não adianta: eu posso colocar a melhor semente, o melhor fertilizante, os melhores defensivos, se
eu não tiver uma base no solo, que vai me responder àquilo que eu for colocar lá, muitas vezes é a mesma
coisa de tirar um tiro no pé, né?
Então acima de tudo, você tem que estar controlando o perfil do seu
solo, tudo certinho, ver o que que eu tenho, o que que eu não tenho no solo e depois disso aí, escolher a
melhor semente, fertilizantes, colocar o necessário para produzir bem e controlar doenças, ferrugem, todas
essas coisas aí é fundamental. Você tem que cuidar, a planta é um ser vivo desde a semente. Então você
tem que cuidar da semente e cuidar da planta depois para ela te trazer o retorno em produtividade.
Entrevistador: Está certo. Além disso, na parte administrativa, o senhor falou da parte de recursos, da parte
administrativa, o que o senhor considera importante? Tem que ter um acompanhamento fino de custo, de
trabalho, o que o senhor julga que é importante, assim?
Entrevistado 02: É, eu me balizo para fazer as compras, principalmente de fertilizante, que é um volume
bastante elevado em sacas de produto. Sacas de soja, por exemplo, para eu comprar o fertilizante para soja,
eu tenho uma base assim de 20 sacas de soja para uma tonelada de fertilizante, de 18,18, né, 0,18,18, né?
Então esse é o parâmetro, quando chega nesse patamar a gente sempre costuma fazer negócio. Depois disso,
vem o resto, aí vai em busca da semente, os químicos e tudo, npe?
Entrevistador: Então o senhor tem que estar muito atento, vamos dizer assim, na base de custo do senhor.
O planejamento do senhor envolve: “eu tenho que estar atento para que o custo de produção fique...”
Entrevistado 02: Com certeza. Se eu fizer um mau planejamento, eu já sou fadado a... Agricultura é o
seguinte: se em um ano eu colher bem mal, eu quebro em um ano, porque o investimento é muito alto.
Então eu não posso correr esse risco, a não ser aí uma estiagem, muita chuva, agora eu próprio errar, aí eu
estou ferrado. Eu tenho que ter muito cuidado nesse sentido, fazer a coisa certa, o melhor possível para não
levar uma surpresa. A surpresa nem vai ter porque já está feita ali na hora. Então sempre existe durante o
período de compra, um pouco antes e um pouco depois, um período aí que os negócios se encaixam. Eu
vejo assim todas as empresas, tudo assim, vê quanto o agricultor pode pagar. Às vezes, eles poderiam até
vender mais barato, mas se o agricultor consegue pagar isso aqui, vamos cobrar isso aqui do cara. Então
meu modo de ver é esse daí, porque tem anos que cai... Falavam que era em dólar o fertilizante, mas aí caiu
o dólar e o preço eles mantém. Se subir imediatamente sobe, mas se cair, não baixa, então é porque o
agricultor consegue pagar. Então essa é a briga. Na cooperativa, eu falei: “gente, não é bem por aí não, o
máximo que nós podemos pagar é X saco de soja, X saco de milho por tonelada de fertilizante, não é aquilo
que eles estão pedindo” e aí essa última compra, inclusive, nessa última conversa eu falei: “gente, é assim,
assim, e assim, por que agora eles acham que a gente tem que pagar x? Se eles podiam... em dólar não é
isso daqui?”. Aí a gente conseguiu que eles baixassem o preço.
Entrevistador: Então essa prioridade de manter o custo baixo é central para o produtor. Mas e os outros
membros da cadeia? Vamos pensar na cadeia: vamos pegar quem está antes da porteira, que é o fornecedor
de insumos e quem está bem depois que é a trade. Eles também têm esse pensamento de que o produtor
precisa trabalhar com um custo baixo para que todo mundo tenha sucesso? O senhor acha que eles
compartilham essa visão ou eles destoam dessa visão?
Entrevistado 02: Eu acho que eles, às vezes, destoam um pouco, mas eles também estão preocupados que
o agricultor vá bem, porque se não ninguém vai bem. Eu tive uma reunião nessa semana com os diretores
de umas empresas bem conceituadas, tipo a Monsanto, preocupada com o rendimento do agricultor, porque
se o agricultor vai mal, o negócio deles também não anda, então há uma preocupação em relação a isso,
eles precisam ganhar dinheiro, eles precisam manter o negócio deles, e pesquisam isso e aquilo, para cada
ano melhorar a produtividade, mas, por outro lado, eles estão pensando no bem do agricultor também,
porque se o agricultor não sobreviver, esquece. Cai toda essa cadeia, então não pode deixar morrer a galinha
dos ovos de ouro.
Entrevistador: Então todo mundo tem essa visão que precisa manter essa preocupação?
Entrevistado 02: Exato.
Entrevistador: E o senhor disso que participou de uma reunião para discutir isso. Essas reuniões, elas são
frequentes? De quanto em quanto tempo acontece esse tipo de reunião?
Entrevistado 02: Olha, fazia tempo que eu não participava de reunião que eu achei de uma importância
fundamental igual essa. Foi nessa semana mesmo. Eu achei bem fundamental, eles estão preocupados, nas
pesquisas deles para desenvolver melhores materiais, mas também estão preocupados com o agricultor, que
até onde o agricultor suporta pagar? Tem toda uma preocupação atrás disso daí. Isso não é só semente,
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defensivo agrícola, Hand Up que a Monsanto também faz parte. Tudo isso daí está na cadeia aí, porque não
pode extrapolar um limite, se não o agricultor não suporta.
Entrevistador: O senhor participou de uma reunião essa semana, mas eles fazem isso com frequência?
Entrevistado 02: Eu acho que fazem com as revendas. Com as revendas.
Entrevistador: Mas com o produtor nem sempre.
Entrevistado 02: Eu participei dessa reunião, porque a gente tem... a Impacto Assuntos Agrícolas, eu faço
parte por trás do pano, eu não figuro no quadro de sócios, a minha filha faz, então me convidaram para essa
reunião e eu participei. Eu percebi assim que é uma preocupação grande deles, que o agricultor tem que
sobreviver, porque senão, não anda.
Entrevistador: Então eles fazem com frequência, mas só com as revendas. Nem sempre eles fazem essa
negociação com o produtor ou tem essa conversa com o produtor?
Entrevistado 02: Nem sempre, só que aí as revendas ou o representante das cooperativas sempre estão
nessas reuniões aí com eles e aí essas pessoas é que repassam para o agricultor as preocupações.
Entrevistador: Então tem a reunião com representantes que vão passar isso para o agricultor?
Entrevistado 02: Exato.
Entrevistador: Olhando assim, o senhor acha que tem alguém que controla isso? Vamos dizer assim, uma
pessoa que tenta coordenar todo mundo? Falar assim: “olha, gente, a gente tem que se organizar...”, alguém,
assim, que eu digo, é que esteja tanto nos produtores, aqui nos produtores, que vai lá e fala: “a gente precisa
se organizar para a gente não perder o controle disso”. É alguém aqui dos produtores ou alguém de lá que
encabeça esse movimento? Na opinião do senhor, quem que o senhor acha que encabeça esse movimento?
São eles ou são os produtores?
Entrevistado 02: Eu acho que parte deles lá, todos os fabricantes de químico, essas coisas, ou de fertilizantes,
eles devem se reunir e trocar ideia: “o meu produto, similar ao seu, custa tanto. O seu custa tanto”, então,
não muda muito o preço de um para outro. Vamos dizer, eu preciso de um inseticida para matar lagarta, eu
vou comprar de uma empresa aquele produto mais ou menos similar, o outro não muda muito o preço.
Então é uma escolha do cliente, o que ele vai comprar. Não muda muito, não tem aquela empresa que tenha
um similar bem mais barato. Então eu acho que eles controlam isso daí. Mesma coisa fertilizante, mesma
coisa semente, é mais ou menos um padrão de preço então é complicado. Aí a decisão do agricultor em
comprar de uma ou da outra, ver qual favorece mais ele na negociação para poder dar andamento no negócio.
Entrevistador: O senhor acha que, mas assim, o senhor está falando dos preços, né? Mas quanto a essa,
vamos dizer, essa preocupação, que o senhor participou de uma reunião em que eles estavam discutindo a
preocupação de ajudar a manter o custo sobre controle na cadeia. Essa preocupação de ter esse movimento
de ter o custo sob controle, quem o senhor acha que encabeça cuidar? Porque isso daí é administrado, eles
fizeram uma reunião para dizer que eles estavam preocupados, para que o custo fique sob controle, mas
quem o senhor acha que encabeça? São os produtores ou o pessoal das revendas?
Entrevistado 02: Eu acho que os produtores, que se sentirem lesados pelos preços muito altos, têm que
tomar iniciativa, por isso tem o Sindicato Rural, tem a Famato, tem a APROSOJA, a CNA que vai e briga
em cima desse sentido aí. “Oh, isso daqui não tem condições”, né?
Entrevistador: Então o senhor acha que quem encabeça essas preocupações é as associações de produtores,
não parte deles. Apesar de eles terem feito a reunião.
Entrevistado 02: Também, acho que por isso que eles conversam muito, os diretores da APROSOJA,
principalmente, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, conversa muito com essas
entidades aí, com essas indústrias, tipo a Monsanto também nos royalties, essas coisas tudo aí. A briga é
ferrenha com essas entidades, porque se não o agricultor é lesado nisso daí e, muitas vezes, não surte efeito,
mas eles têm que perceber que a gente está atento, está querendo o melhor para a classe.
Entrevistador: O senhor disse então que tem uma briga ali, então tem uma tensão, que o pessoal está
brigando. Ao mesmo tempo que todo mundo tem que se ajudar, então o senhor percebe que existe esse
atrito.
Entrevistado 02: Existe, existe. Eu acho que o governo precisa tirar uns impostos em cima desses produtos
da agricultura para dar melhores condições, porque é muito imposto que paga. E além disso aqui no estado
do Mato Grosso tem o FETHAB, o 1 e o 2 que agora foi aprovado, era 80 centavos por saca antes, agora é
1,60 por saca produzida.
Entrevistador: Esse FETHAB é o que? É alguma participação para o sindicato, alguma coisa assim?
Entrevistado 02: Direto para o governo, diz que agora vai aplicar em estradas estaduais, fazer asfalto, essas
coisas tudo, é para moradia, é para isso, é para aquilo, só que desde a época do governo Dante de Oliveira,
esse dinheiro evaporou e não se viu para onde foi. Aí quando entrou o Blairo, aí houve vários asfaltos dentro
do estado em função do FETHAB e parceria com os agricultores por onde passou essas rodovias e a coisa
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andou, só que depois parou quando entrou esse Val aí e agora o Pedro disse que vai retomar e aumentou,
dobrou o FETHAB justamente para isso, só que a gente não está vendo muito resultado até agora não.
Entrevistador: Está certo. Vamos voltar lá para a questão do controle dos custos. Então o senhor pensando
lá que tem esses relacionamentos com os produtores, com os representantes, com as empresas, ali então
precisa ter uma boa administração dessas relações para que possa atingir um equilíbrio que seja satisfatório
para todo mundo. Como o senhor vê essa administração desse relacionamento?
Entrevistado 02: Isso daí é justamente as entidades representativas do agronegócio, o sindicato, a Famato,
a APROSOJA, a CNA, que tinham que bater duro, porque são nossos representantes e incentivado pelos
agricultores que sentem na pele o que está acontecendo no dia a dia.
Entrevistador: Quando consegue fazer bem esse trabalho aí, o resultado melhora? Da cadeia? O senhor
percebe isso?
Entrevistado 02: Com certeza. No mínimo ele se torna viável, nunca vai ficar muito bom para nós, ele
ficando bom está ótimo, porque a gente sabe o custo de pesquisas e essas coisas para desenvolver algo
diferente no mercado. Então as empresas também têm que sobreviver porque se eles não ganharem nada,
não dá sequência e nós também, se não ganharmos nada, não damos sequência, então tem que chegar em
um denominador comum que todo mundo consiga sobreviver.
Entrevistador: Então como que você percebe que está dando resultado essa gestão no desempenho da
empresa do senhor? Como que você percebe: “o pessoal está fazendo o trabalho, porque eu estou vendo
aqui o que que está melhorando”? Como que o senhor percebe?
Entrevistado 02: Isso daí é uma coisa bem complexa que depende da negociação de cada produtor rural. Se
eu conseguir fazer um melhor negócio, eu tenho que saber o custo, quanto vai custar para mim. Vamos
dizer, eu não posso gastar 65 sacas de soja por hectare, porque eu sei que não vou colher, eu vou colher 60,
eu tenho que gastar 40, 45 sacos, porque senão, eu não sobrevivo. Eu tenho meus funcionários para pagar,
tenho (ininteligível 00:38:26) para comprar, tem isso, tem aquilo, então tem que estar tudo embutido em
cima do custo e o ano passado, por exemplo, era 50 sacas o custo e aí teve gente que não colheu 50, deu
prejuízo. Então esse negócio aí é bem complicado, houve anos atrás em que o custo era menor, era 40 sacas,
hoje está em 50. Então, quer dizer, o nosso relacionamento com essas empresas que vendem está sendo
prejudicado, porque o custo elevou e nós corrermos o risco de não ganhar nada, igual esse ano que passou.
Entrevistador: Por causa do tempo.
Entrevistado 02: Exatamente. Então é bem complicado, porque não adiante simplesmente eu falar que vou
plantar 10 mil hectares e não ter perspectiva de sobrar nada, então não adianta eu esperar um milagre, que
eu vou colher 70 sacas para poder sobrar alguma coisa, eu tenho que estar ciente de que eu vou colher 60,
na média, 60 e alguma coisinha. Então em cima disso é que eu tenho que fazer o planejamento, mas se der
uma frustraçãozinha de safra, eu já estou perdendo.
Entrevistador: O senhor está falando que no ano passado a gente teve uma perda por causa do clima, né?
Mas considerando, vamos considerar assim: o clima prejudicou todo mundo, vamos pensar assim, o clima
prejudicou todo mundo, mas, mesmo tendo prejudicado, então todo mundo desceu um pouco, mas teve
empresa que conseguiu melhorar o seu desempenho mesmo com a perda. Vamos dizer assim: todo mundo
está ruim, mas dentro desse todo mundo que está ruim, algumas empresas por conseguirem administrar
melhor, conseguiram ter um resultado melhor e teve aquelas que como não administrou, o resultado que já
era ruim, ficou pior. Então vamos pensar assim: está todo mundo ruim, mas dentro desses que está todo
mundo ruim, o senhor acha que a empresa do senhor conseguiu ainda se dar bem em relação aos outros ou
foi igual ou pior?
Entrevistado 02: A gente não colheu tão mal. Colheu menos que os outros anos, mas eu acredito que se
você for fazer uma análise profunda do que aconteceu nesse ano que passou agora, vamos dizer que a gente
passou o ano. Não ganhou, não perdeu.
Entrevistador: Fechou.
Entrevistado 02: Isso, exatamente. Vamos pular essa etapa, vamos par próxima agora e ver o que vai
acontecer.
Entrevistador: Mas vamos pensar, assim, em relação aos vizinhos do senhor que têm mais ou menos a
mesma área, que estão mais ou menos na mesma região que o senhor: o senhor acha que conseguiu ter mais
lucro que eles, apesar de, o senhor empatou, mas o senhor acha que o senhor conseguiu ter uma margem
um pouco melhor que eles? Vamos supor, o senhor conseguiu, o custo era de 50, o senhor conseguiu 53. O
outro, ele conseguiu 50 certinho. Em relação aos que são mais parecidos com o senhor, vamos dizer,
produtor, vizinho, o senhor acha que o senhor conseguiu ter uma margem melhor ou pior que eles?
Entrevistado 02: Olha, eu acredito que eu obtive um pouco melhor, porque, às vezes, depende tudo da
tecnologia usada. Vamos dizer: milho, por exemplo, eu uso a melhor tecnologia que tem no mercado hoje
que é da Dekalb, tenho o PRO 3 agora que tem protetor de raízes, então o que não tem protetor de raízes, o
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PRO 2 não tem, o PRO 3 tem, aí esse milho dá um enraizamento melhor, os insetos não atacam a raiz dele,
ele aprofunda mais a raiz. Nessa estiagem, eu tive uma produtividade melhor do que quem não tinha essa
tecnologia, então é uma tecnologia que custa mais caro, mas por outro lado tem o resultado.
Entrevistador: Está certo. Então, o senhor diz “eu fui um pouquinho melhor do que os concorrentes”, que
nota o senhor daria para o senhor de zero a 10 por ser melhor que eles? Pode ser na opinião do senhor: “ah,
eu acho que eu fui melhor, mas não fui muito, ah, eu fui 5”. “ah, eu fui um pouquinho melhor, 2”. “Não,
eu fui muito melhor, 8, 9”.
Entrevistado 02: Não, muito melhor não, vamos dizer uma nota 3 aí, fui um pouquinho melhor.
Entrevistador: Um pouquinho melhor que eles, exato. Vamos pensar assim nessa questão do desempenho
ainda. Vamos pensar, tem 300 agricultores, desses 300, o senhor, se fosse colocar quem é pior, quem é
melhor, em termos de conseguir ter um bom resultado, o senhor é o décimo. Então, vamos pensar assim:
ali a gente tem um posicionamento, tem do primeiro ao décimo, tem os que foram melhor e os que foram
pior. Daí de um ano para outro muda, porque tem uns que conseguiram ser melhores, outros piores. Na
opinião do senhor, o senhor subiu ou o senhor desceu, no último ano, de posicionamento?
Entrevistado 02: Eu acho que descer, eu não desci. Talvez subir um pouco.
Entrevistador: Que nota o senhor daria para essa subida? Se for uma subida boa, nota alta.
Entrevistado 02: Não foi muito, mas tipo cinco. O que ajuda também é que eu tenho meu filho que é
agrônomo e tem mestrado também e o meu sobrinho que cuida da outra fazenda é agrônomo também,
formou na federal de Cuiabá, o Luciano e o Ivan formou em Lavras. Tudo isso é um acompanhamento
diário deles e outras pessoas que ajudam também na condição da lavoura. Então queira ou não queira, a
gente tem uma coisa diferenciada dos outros agricultores que tem só acompanhamento, vamos dizer, do
agrônomo da revenda, que acompanha eles. Não que seja inferior as pessoas, mas que diz que o olho do
dono é que engorda o boi, então acho que tem uma coisa melhor em cima disso daí.
Entrevistador: Ainda pensando no desempenho, daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto com o senhor,
que o senhor estava falando. Quantos por cento o senhor acha que foi a margem de lucro na última safra?
Mesmo que seja bem pequena ou o senhor acha que foi negativa?
Entrevistado 02: Negativa para mim não foi. Vamos dizer que tenha 5%.
Entrevistador: O senhor sabe qual foi a produtividade média por hectare do senhor nessa última safra?
Entrevistado 02: No último ano agora?
Entrevistador: É, em 2015/2016.
Entrevistado 02: Soja aqui foi 60 sacas e na Ubiratã foi 50. Foi menos lá, costumava sempre colher mais
do que aqui, deu15 sacas a menos lá por hectare.
Entrevistador: E o milho? Mais ou menos.
Entrevistado 02: O milho aqui foi 101 sacas e na Ubiratã 97.
Entrevistador: E o custo do senhor por hectare ficou mais ou menos em quanto?
Entrevistado 02: Do milho ficou próximo a 100 sacas.
Entrevistador: Nossa, empatou.
Entrevistado 02: É. E a de soja, vamos colocar aí uns 48. Também não sobrou, porque lá em cima colheu
50. A gente coloca isso daí porque tem defasagem de máquina, tem isso, tem aquilo, aí esse ano tem que
passar por cima disso daí e dar um pulo.
Entrevistador: Tem que absorver isso, porque esse ano não conseguiu pagar. Bom, o senhor falou da
empresa do senhor, agora vamos ver a cadeia, vamos pensar em todo mundo, na cadeia como um todo,
tanto os outros produtores, como também revenda. Também vamos pensar em um desempenho de todos, o
conjunto. O senhor acha que na última safra a cadeia, comparando a cadeira de Sorriso, com a cadeia de
Primavera, com a cadeira do Paraná, com a cadeia da Argentina, são todas cadeias diferentes que estão
competindo, aí, a margem de lucro, é a mesma pergunta: essa cadeia aqui, em média, a margem de lucro
foi pior ou melhor do que os outros? Se for comparar?
Entrevistado 02: Das outras regiões, que você fala?
Entrevistador: Das outras regiões.
Entrevistado 02: Inclusive da Argentina, de tudo?
Entrevistador: É, pensando em tudo assim.
Entrevistado 02: Nós aqui, o grande problema nosso aqui é a logística de transporte, é a pior do país. Então
desde para você trazer os fertilizantes para cá ou até a própria semente, vem lá da Serra de Petrovina ou
vem até de Goiás, então o transporte é um custo que vai te tirar do lucro líquido, tanto de trazer os insumos,
como transportar a produção. Então isso é uma coisa que sai do seu bolso que podia ficar, se tivesse uma
logística adequada. Então a grande diferença dessas regiões nossas aqui, como do Paraná, do Rio Grande

282

do Sul ou da Argentina que fica próxima do porto, a grande diferença nossa é a logística, é o custo de
transportar a produção.
Entrevistador: Mas vamos pensar assim, todo mundo tem uma margem de lucro, aqui o senhor tem uma
margem, lá eles têm uma margem, a minha intenção é saber se essa cadeia conseguiu, apesar de ter essa
dificuldade de custo, se essa cadeia aqui conseguiu melhorar, se aqui a cadeia funcionou melhor, apesar de
ter a logística, essa cadeia aqui, mesmo com a estiagem e tudo mais, teve uma melhor administração dela e
a margem comparada com a dos outros, essa margem cresceu.
Entrevistado 02: Esse ano que passou é um ano atípico, né. Faz 37 anos que eu estou plantando aqui, foi o
primeiro ano que aconteceu essa estiagem generalizada igual aconteceu esse ano. O primeiro. Então é
complicado a gente falar justamente desse ano que passou, porque foi complicado, a maioria dos
agricultores perdeu.
Entrevistador: Mas vamos pensar assim, que tem essa dificuldade que eu já imaginava que ia ter, me
avisaram: “oh o ano foi muito ruim”, só que mesmo sendo um ano ruim, foi para todo mundo, teve estiagem
para todo mundo, então todo mundo foi ruim. Vamos pensar que a cadeia de Sorriso e de Primavera, todo
mundo teve estiagem, mas aqui vamos tentar pensar assim: todo mundo foi ruim, mas aqui como está mais
organizado foi ruim, mas mesmo assim a gente conseguiu ser melhor do que eles, porque aqui a gente está
mais organizado ou não? Eles estão mais organizados e conseguiram ser melhor que a gente? Foi ruim para
todo mundo, o que que o senhor acha que...
Entrevistado 02: A gente ouve falar aí que é bem complicado, que todo o estado, a não ser alguns pontos
isolados que foram muito bem, tipo Sapezal, Campo Novo, no Parecis lá, Campos de Julho, lá colheram
uma safra excelente de soja, como nunca tinha acontecido, porque choveu o necessário, não faltou, mas não
sobrou, então a produtividade foi ótima. Então tirando dessas regiões, o estado todo padeceu esse ano em
função dessa estiagem que deu.
Entrevistador: Então o senhor acha que comparando um com outro ficou tudo igual?
Entrevistado 02: Acho que teve mais ou menos um que se saiu um pouco melhor, outro que deu aquela
chuva...
Entrevistador: Vamos não pensar que o clima afetou todo mundo ou que teve uns que foram beneficiados
com o clima. Vamos pensar em termos de administração.
Entrevistado 02: Ah tá.
Entrevistador: Vamos pensar em termos da administração. Aqui o pessoal está mais organizado e conseguiu,
apesar da chuva, ter um resultado, lá está menos e conseguiu resultado pior. Vamos tentar pensar assim:
com a administração, a gente conseguiu ser menos pior que eles.
Entrevistado 02: Tem tudo isso, uma boa administração faz parte de você se sair melhor de qualquer
situação, você tem que estar precavido, você não pode apostar todas as suas fichas em um jogo só. Então,
no caso do agricultor, é só esse jogo que tem, é plantar e colher, mas...
Entrevistador: Mas tem gente que joga melhor e tem gente que... apesar de.
Entrevistado 02: Exatamente.
Entrevistador: Vamos supor lá: deu azar, tem sorte envolvida, né? O Clima, mas o jogo tem gente que joga
melhor.
Entrevistado 02: Como eu falei da tecnologia, às vezes, a grande maioria das vezes, a melhor tecnologia
traz benefícios, se eu não quero apostar nessa tecnologia, dá qualquer problema aí eu vou padecer bem mais
do que quem usou a tecnologia que tem uma segurança. Então isso custa, essa tecnologia custa, mas é um
custo que vai te trazer benefício e não prejuízo, então vai do cara, do administrador, “eu quero ter segurança,
eu vou plantar isso aqui”, segurança total não, mas melhor que os outros, do que a outra tecnologia. Então
se eu puder usar essa tecnologia que, provavelmente, vai me favorecer, eu tenho que usar.
Entrevistador: Então o senhor acha que aqui jogaram melhor o jogo do que nos outros lugares?
Entrevistado 02: Eu acredito que sim.
Entrevistador: O senhor acredita que sim. E em termo de lucro? Vamos pensar em termo de lucro. Que nota
o senhor daria? Porque a gente jogou melhor, que nota que foi? A gente jogou, mas não foi, vamos tirar um
sarrinho do Corinthians, né? O Corinthians ali, na época do Titi, jogava para ganha de meio a zero, né? Não
precisa ser de um, meio já estava bom. Então, a gente jogou melhor, mas a gente jogou bem melhor, goleou
ou a gente... Que nota que o senhor daria, de zero a 10? Em termos de lucro, assim: “olhando lucro, acho
que a gente tem uma nota tal no nosso jogo”.
Entrevistado 02: Bem complicado esse ano, que nem eu falei para você, mas uma nota três.
Entrevistador: Jogamos bem, mas não tão bem.
Entrevistado 02: Não, não. Nós jogamos bem, mas o vento não estava a favor nosso (risos).
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Entrevistador: Está certo. Bom, aí, agora, primeiro a gente falou do lucro, lembra que eu falei das posições?
Tem um ranking lá. Tem as cadeias, tem o que sobe e o que desce, todo mundo foi ruim, mas a posição
muda, teve gente que jogou melhor e subiu... O senhor acha que aqui a cadeia aqui subiu ou desceu?
Comparando com as outras?
Entrevistado 02: Acho que subiu em cinco.
Entrevistador: Em 5, o senhor dá uma nota 5 aí?
Entrevistado 02: Isso, é isso.
Entrevistador: Senhor Entrevistado 02, da minha parte é isso. Tem umas outras habilidades aqui, que eu
queria perguntar para o senhor, mas, infelizmente, eu estou com o tempo restrito, não sei, o senhor também
deve estar. Mas se o senhor tiver uma coisa para falar assim para mim: olha, em termos de relacionamento
para a gente poder ter um bom relacionamento com os concorrentes, o que a gente tem que fazer? Vamos
pensar assim, vou dar alguns exemplos e desses exemplos o senhor tem que falar “eu acho que isso tem que
tentar fazer” ou “isso não faz sentido”. A gente tem que buscar sempre resolver os conflitos para conseguir
gerenciar melhor os relacionamentos e ter um bom desempenho? Às vezes a gente tem que ceder nesses
conflitos? A gente tem que abrir mão de algumas coisas? Às vezes a gente tem que dar as mãos com o
nosso concorrente, seja em nível vertical ou horizontal, para poder superar uma dificuldade? Às vezes é
importante a gente estabelecer vínculos mais fortes, se tornar mais parceiro, mais próximo para conseguir
isso? A gente tem que sempre procurar acompanhar as tendências de tecnologia para poder aproveitar isso
para nós? Dessas coisas o que o senhor acha que deve ser feito para que tenha um bom relacionamento e o
desempenho consiga ser melhor?
Entrevistado 02: Olha, tudo isso que você falou é muito importante, às vezes, você acha uma coisa, mas
você vai ver e não é, aí você tem que conversar, ver o que é melhor. Por exemplo, tem um lançamento de
um produto e eu tenho que fazer um experimento na minha fazenda, o outro faz, chega na conclusão se isso
realmente é melhor ou não é melhor e nesse sentido tem que se dar as mãos. Você desenvolveu determinado
produto e você vem falar para mim que ele faz isso, faz isso e faz isso, mas eu vou acreditar em você sem
eu ter uma prova concreta disso? Hoje em dia tem muitas e muitas coisas aparecendo por aí que faz milagre,
mas eu não posso fechar o olho e ir em cima daquilo. Eu tenho que verificar e comprovar que realmente
isso é eficiente, porque se eu for acreditar em qualquer coisa que surgir no mercado em função do
agronegócio eu posso quebrar um ano, eu faço um investimento e ao invés de me trazer benefício, vai me
dar prejuízo? Eu não posso correr esse risco. Então tudo isso tem que ser acompanhado passo a passo, fazer
experimento daquilo que surgir novo, não posso fincar a cara de uma vez só, porque eu posso bater com a
cara no muro e não ter possibilidade de voltar, então tem tudo isso, tem que ter acompanhamento certinho,
conversar e a tecnologia está aí para trazer benefício para nós, mas tem que, realmente, verificar se é
verídico, se é aquilo que eles falam. Por exemplo, a Monsanto, quando veio com a Intacta, colocava que
era 12 sacas de soja por hectare a mais que qualquer uma outra e isso não é verdade, isso não aconteceu,
ela está de pau a pau com qualquer uma das outras, então se eu acreditar em um negócio desse eu vou gastar
mais e não vou ter retorno.
Entrevistador: O senhor acho que alguém se dispõe a compartilhar esse risco? Tem alguém que fala assim
“vamos lá que eu garanto, se não sair isso...”?
Entrevistado 02: Eles não garantem. Esses 12 sacos que eles falaram que colhia a mais foi ilusório, hoje a
gente conversa com eles aí: “cadê aqueles 12 sacos?”. Olha só a pergunta: “quanto que o agricultor pagaria
a mais” – essa era a pergunta que faziam nas reuniões – “de uma soja que produzia 12 vezes a mais que a
outra”. Teve gente que falou que dava para pagar tanto, mas quem garante que vai? Então por isso tem que
acompanhar a tecnologia, plantar, para verificar se isso é verídico. Mas não é, não aconteceu, esse milagre
que eles estavam prometendo. Então, em cima disso daí, podem surgir muitas outras coisas falando que vai
trazer benefício e, às vezes, não traz.
Entrevistador: E o senhor acha que é preciso dar a mão, compartilhar alguns riscos, mas geralmente
ninguém assume que vai compartilhar o risco, mesmo sendo parceiro. Já aconteceu ou nunca aconteceu?
Entrevistado 02: Olha, assim a gente nunca vai fundo no pote. As primeiras coisas que surge, você vai
devagar, se você vê que um ano, dois anos deu certo, aí você vai se aprofundando, porque você não pode
correr o risco, que nem eu já falei: bater com a cara no muro, acreditar em uma conversa sem ter certeza
que é um benefício, assim, significativo. A gente não pode... Tem que fazer aquele arroz com feijão que a
gente é acostumado a fazer e misturando aquele molhinho que eles falam que vai ser melhor e tirar as
conclusões da gente.
Entrevistador: A minha última pergunta aqui. O senhor acha que para cadeia funcionar bem ali tem que ter
uma confiança entre os agentes? O senhor tem que ter uma fé, vamos dizer assim, uma crença que é
importante a gente confiar no nosso fornecedor de insumo, é importante confiar na trade e nos parceiros
para gente conseguir ter um resultado? A gente procura criar um vínculo e acreditar que aquilo é certo,
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como produtor o senhor acredita nisso, acha que eles também acreditam nisso? Que é importante ter essa
confiança mútua.
Entrevistado 02: Eu acho que é recíproco isso aí. Eu tenho certeza que tem empresa que confia na gente,
assim como a gente confia neles também. Tem trade aí que você pode vender o produto, entrega e recebe
no futuro ou eles mesmos pagam antecipado, você dá um documento para eles garantindo, mas é uma
questão da credibilidade. Tem empresa que eu vendo para receber depois, tem empresa que eu não vendo
para receber depois, eu quero dinheiro na conta para depois eu entregar o produto, porque eu não posso
correr o risco de jogar tudo aquilo que eu tenho na mão de qualquer um para ver se ele vai me pagar depois,
eu quebro em um ano. Então essa questão de credibilidade é muito importante, tanto do agricultor para
empresa, como da empresa para o agricultor, eles têm que ter confiança de que vão comprar um produto
seu e vai receber. Que nem aconteceu esse ano aí, tem N negócios que o agricultor não conseguiu realmente
colher para pagar e teve agricultores que colheu e vendeu e não entregou porque o contrato, o milho, no
caso, subiu muito e ele tinha vendido num preço muito menor e aí tentou renegociar com a trade, de uma
maneira ou de outra, acho que acertaram, mas aí é que entra a credibilidade do agricultor e da empresa, né?
Entrevistador: De ter uma confiança mútua, né?
Entrevistado 02: Isso, exatamente.
Então o senhor acha que isso é importante.
Entrevistado 02: É muito importante.
Entrevistador: Que nota o senhor dá para isso?
Entrevistado 02: Eu dou uma nota 10 para isso aí, é fundamental.
Entrevistador: Bom, eu falei que era a última pergunta, mas teve uma coisa que surgiu aqui, que eu queria
perguntar, é que eu falei que eu ia voltar. Então o senhor acredita também que a mão de obra é muito
importante, o envolver do conhecimento técnico da mão de obra para o sucesso da produção?
Entrevistado 02: Com certeza. É fundamental. A gente sabe que hoje em dia tem muita tecnologia para
ajudar a gente. Desde uma coleta de solo bem adequada, certinha, para fazer tipo uma agricultura de
precisão, eu não posso falar “ah, vou fazer uma agricultura de precisão nesse talhão aqui”, o que que eu
preciso para fazer uma agricultura de precisão? É simplesmente fazer coleta de determinado perímetro aqui
e aí eu pego e faço agricultura de precisão? Agricultura de precisão não é bem simples assim, agricultura
de precisão que nós estamos em busca, eu venho acompanhando isso de ano a ano com análise de solo, de
quatro em quatro hectares de fazenda e mapa de produtividade, comparando de ano a ano.
Entrevistador: De quatro em quatro hectares também? Esse mapa?
Entrevistado 02: Esse mapa mostra, ele é colorido, aí você vai comparar aquela análise que você fez no
solo com o mapa de produtividade, você vai cruzar as informações, para daí chegar numa conclusão, nós
temos até um japonês da Embrapa que está dando suporte nisso daí, ele fez curso nos Estados Unidos, ele
se formou lá e está dando suporte para nós, para chegar em um determinador comum.
Entrevistador: Para ser mais estratégico.
Entrevistado 02: Exatamente, para ser preciso. Então aí é que entra o ser humano nessa jogada, ele sendo
um ótimo profissional e que tenha vontade de fazer as coisas, muda muito. Se eu colocar um cara que não
tenha vontade, desde fazer a amostra do solo, já vai dar errado. Se ele não fizer corretamente... Eu mandei
dois funcionários embora ano passado justamente por causa disso, tinha 15 pontos que tinha que tirar nesses
quatro hectares e eles tiraram cinco, mandei os dois embora. Nunca tinha mandado ninguém embora da
fazenda. E eu chamei, falei: “oh, vocês têm uma chance agora ainda de eu não mandar vocês embora se
vocês me contarem o que que vocês fizeram, o que que aconteceu”, “não, nós fizemos tudo certo e tudo,
fomos lá nos talhões, tudo certinho, in loco”, e não admitiram, então eu falei: “oh, pode passar no escritório
e acertar as contas”. Então isso daí pode prejudicar um projeto que você tem de acreditar que aquilo está
certo e não está. Tudo isso faz parte de uma administração boa, chegar naquele objetivo que você quer.
Toda essa cadeia, desde o cara que vai tirar a amostra até o agrônomo lá, se ele não for um cara sério, que
realmente vai verificar a fundo, pode prejudicar o resultado final.
Entrevistador: Eu agradeço o senhor pela contribuição do senhor para o meu estudo, a gente tem aqui a
teoria, mas o conhecimento de vocês da prática é que dá possibilidade da gente poder ajustar o que a gente
está aprendendo. A gente está aprendendo, com vocês, aquilo que é realizado no dia a dia. Então eu
agradeço o senhor pela sua disponibilidade.
Entrevistado 02: Espero ter contribuído com alguma coisa.
Entrevistador: Com certeza o senhor contribuiu. Esse primeiro momento aqui é só uma prévia, depois eu
vou vir com um questionário para dar nota de zero a 10 em tudo, aí eu espero que o senhor possa, mais uma
vez, contribuir comigo, porque essas informações que o senhor me passou vão me ajudar a melhorar esse
questionário depois que vai ser de dar nota nessas ações, sabe? Vai ser mais ou menos igual essas perguntas
que eu fiz para o senhor de: “melhorou ou piorou isso”, “melhorou”, “tá e que nota você dá para ser
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melhor?”, vai ser mais ou menos nesse mesmo estilo, mas isso vai ser construído a partir daquilo que o
senhor relatou para mim, de como tem sido a prática de trabalho do senhor.
Entrevistado 02: Inclusive, a gente já recebeu o professor desse japonês da Embrapa, de SINOP, esse ano
ele visitou a fazenda durante a colheita do milho, aí a gente foi olhar, embora não tenha chovido de acordo,
mas o padrão da lavoura de milho, ele falou: “nossa, eu fiquei impressionado, pelo padrão, né? Não tem
aqueles altos e baixos, é um padrão só, então isso faz parte de uma condição da lavoura para que realmente
fique padronizado o solo”.
Entrevistador: Homogêneo. Conseguir dar uma homogeneidade na produção. Não tem variação de um lugar
para o outro.
Entrevistado 02: Mas beleza então, meu amigo.
Entrevistador: Muito obrigado, foi um prazer conversar com o senhor.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 03
Produtor Rural - Poconé – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Boa tarde. Vamos começar:
Entrevistador: Como eu falei estou fazendo esta pesquisa e assim, eu tenho aqui primeiro umas perguntas
para traçar o perfil, seu nome, quanto tempo está no negócio e algumas informações sobre a empresa. Então
eu vou passar para a parte do questionário que tem as perguntas mais específicas sobre o alinhamento
estratégico.
Entrevistador: Lembrando que todas as informações são apenas para pesquisa acadêmica, seus dados serão
mantidos em sigilo também, a gente vai fazer só um média de todos para apresentar nos resultados.
Entrevistador: A sua função aqui na propriedade?
Entrevistado 03: Administrador
Entrevistador: Você é formado em?
Entrevistado 03: Veterinária
Entrevistador: A quanto tempo está na função?
Entrevistado 03: Quinze anos - 14 anos
Entrevistador: aqui é município de Poconé?
Entrevistado 03: Poconé
Entrevistador: Aqui você tem a integração de pecuária e lavoura?
Entrevistado 03: Isso aqui é pecuária e soja
Entrevistador: quem são seus principais fornecedores? Ai vamos pegar da parte da soja só.
Entrevistado 03: A., P. e insumos que compro fechado na amazônia.
Entrevistador: Quem são seus principais clientes?
Entrevistado 03: Bunge, Noble
Entrevistador: A sua venda aqui é toda entrega no armazém?
Entrevistado 03: Sim nós entregamos no armazém. Em Rondonópolis ou Campo Verde
Entrevistador: Rondonópolis ou Campo Verde? São os mais próximos?
Entrevistado 03: Não são os mais próximos. Em Cuiabá não tem armazéns seguros para você entregar, de
confiança, nem eu tenho coragem de depositar e nem as empresas tem coragem retirar. Eles não aceitam.
Entrevistador: Você entrega no armazém deles mesmo?
Entrevistado 03: No armazém deles,
Entrevistador: Em Rondonópolis e Campo Verde? Você já entrega padronizado?
Entrevistado 03: Sim
Entrevistado 03: Não colhe e já vai embora. Da colheitadeira no caminhão e vai embora.
Entrevistador: Entendi...bom é...no mercado da soja faz quanto tempo que você está?
Entrevistado 03: Essa é a terceira safra. Terceiro ano.
Entrevistador: Quantas pessoas, vamos pegar a safra né? Tomando como referência 2015-12016 que já foi
quantas pessoas ficaram empregadas nesse período? Mais ou menos?
Entrevistado 03: 07 pessoas
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Entrevistador: Pouca mão de obra. Você...fica a vontade para responder ou não. É qual é o faturamento da
empresa com a atividade de soja?
Entrevistado 03: Só soja? Bruto?
Entrevistador: Só o faturamento. Se puder falar da soja e depois falar dos dois juntos se não tiver problema...
Entrevistado 03: 3 milhões
Entrevistador: Isso são os dois juntos?
Entrevistado 03: não só soja.
Entrevistador: E os dois juntos?
Entrevistado 03: na faixa de 5 milhões.
Entrevistador: Qual o tamanho da área que você planta?
Entrevistado 03: Própria nós temos 900 ha mas nós plantamos em parceria com o vizinho, dentro disso nós
rateamos os custos.
Entrevistador: Então a área total?
Entrevistado 03: A área total é de 1500 de lavoura.
Entrevistador: Ai é 600 ha que é em parceria, você arrenda ou divide os custos?
Entrevistado 03: A gente divide os custos, faz tudo proporcional. No final da safra, gastou tanto...rateia
proporcionalmente.
Entrevistador: Quais as principais tecnologias que você usa para fazer a agricultura? O que você tem
maquinário...você tem o maquinário?
Entrevistado 03: Tenho só não tenho colheitadeira
Entrevistador: Armazém você não tem?
Entrevistado 03: Não armazém também não.
Entrevistado 03: Nós estamos começando, nessa próxima safra. nós vamos começar a fazer agricultura de
precisão já temos informações do que em cada talhão nós precisamos mais ou menos e vamos começar
tentar reduzir custos com isso, aplicação de adubo.
Especialista: É plantio direto?
Entrevistado 03: 100% plantio direto. É normal né?
Entrevistador: eu nem pergunto mais, porque não achei ninguém que fizesse, todo mundo faz plantio direto.
Entrevistado 03: É direto mas não direto porque tem cobertura...
Especialista: É integração... quem faz integração faz direto, porque se você for perguntar tem gente que não
faz não. É o plantio na palhada, ele não precisa tirar a palhada, em cima da palhada a plantadeira já consegue
semear.
Entrevistado 03: Geralmente é em cima de milho ou alguma outra porcariazinha lá. É isso daqui (mostra a
foto)
Entrevistador: Esse você mostrou na palestra...
Entrevistado 03: Esse é esse ano já
Especialista: Você planta o que?
Entrevistado 03: nome do capim...olha o retorno que nós tivemos (mostra foto) Você sabe o que é isso?
Especialista: É minhoca...o solo com 3 tipos de minhoca...só com plantio direto consegue isso ai
Entrevistado 03: Isso é solo vivo...isso é vida, isso é plantio direto, você levanta...eu tenho outra foto, olha
o enraizamento da braquiária
Especialista: Ainda presente...o solo fica com aeração
Entrevistado 03: Você levanta a palha ali, o que tem de fungo...está branco de fungo, cogumelo...enfim a
vida está brotando...nós estamos recuperando o solo, nós saímos do 1º ano de 1,7 de matéria orgânica e
fomos para 2,8.
Especialista: E você percebe o aumento da produtividade?
Entrevistado 03: Sim, nós saímos de 42 sacas já para 56 sacas no 2º ano
[00:10:18] Entrevistador: Agora vamos entrar mais na parte da gestão da cadeia.
Entrevistador: Eu queria saber na sua opinião quais são os principais critérios competitivos na cadeia de
soja, é soja e milho, mas no seu caso é só soja. O que é importante você dar ênfase para ter um bom
desempenho? Só lembrando que as prioridades competitivas que nós vemos na administração é custo,
flexibilidade, qualidade, tempo e inovação
Entrevistado 03: Duas coisas que eu já comecei falando. Seria uma boa compra, conseguir acertar uma boa
relação de troca na compra. Isso no nosso caso que nós não compramos nada a vista. Nós não temos
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condições de comprar...nós não fazemos troca grão, não faz em dólar e fica devendo em real...é grão porque
eu sei o que tenho que pagar. É 34 sacas/ha, eu tenho que produzir no mínimo 34 sacas por ha ponto e
acabou.
Entrevistado 03: E essa negociação da sobra. Conseguir uma negociação boa futura já, conseguir travar o
preço e saber o que você vai ter lá na frente.
Entrevistado 03: E acho que em 3º lugar é a qualidade do insumo né? Tem que trabalhar aqui nesse
custo...poderia baixar mais isso...mas se você baixar isso aqui você também vai cair na qualidade. Isso
daqui é um pacote caro e cheio, mas é com muita tecnologia. Adubo foliar...tudo, tem muita coisa aqui.
70% da nossa área nós temos trabalhado com intacta e tem produzido muito mais. É um tanto mais caro.
Entrevistador: Então fazer essa negociação de compra fazer esse acerto é o que é mais importante e ai,
depois isso vai refletir, consequentemente lá na venda.
Especialista: Ele falou uma coisa interessante ai: o uso adequado das tecnologias
Entrevistador: É a qualidade do insumo eu já...
Especialista: Não é só a qualidade do insumo, é você usar e aplicar na hora certa, tem que ser tudo adequado
a esse pacote, porque se o manejo não for adequado
Entrevistado 03: eu tive problema no primeiro ano com soja. Nunca tinha visto soja na vida. Terceiro ano
que estou vendo soja. Então a gente tinha...eu tinha os produtos do pacote que nos empurraram, eu tinha
hora que não sabia o que usava. Eu não sabia em que ponto em que momento...
Especialista: Você tinha o pessoal da empresa que fazia acompanhamento?
Entrevistado 03: Eu comecei com a Rural de Diamantino e foi muito fraco o acompanhamento deles, então
a gente patinou bastante no primeiro ano, aprendemos muito na marra. Ai no segundo ano a negociação nós
já passamos para a A. com que nós já trabalhamos a muito tempo com pecuária e melhorou bastante o
acompanhamento e a gente ganhou experiência e já começa a melhorar nas negociações.
Entrevistador: Eu tenho aqui algumas medidas só que eu achoa que vou deixar para o final vou pegar mais
a parte da sua percepção e depois eu volto para essas medidas. Porque ai nó pegamos o que você falou e
destrincha em algumas acertivas.
Entrevistador: Dentro dessa cadeia de soja você acha que tem uma empresa que tem a governança que
comanda o mercado?
Entrevistado 03: Você vê uma empresa de insumos, uma revenda?
Entrevistador: Quem você diria que faz uma negociação do sistema inteiro uma empresa que da as cartas
de como vai funcionar...
Entrevistado 03: Eu diria que são as grandes tradings...a Bunge a Noble a própria Amaggi. Porque querendo
ou não toda negociação é amarrada a eles, por mais que você não faz troca com eles em si, mas por exemplo
que faço uma negociação com a A., a A. trava com eles, a agrozamzônia não vende direto no mercado,
china para fora, ela vai, me vende e já trava esses 34 sacos que eu vou pagar para ele com uma Noble com
uma Bunge da vida com uma Amaggi da vida. Então querendo ou não está na mão deles, né?
Entrevistador: Eles que fazem essa coordenação...Bom você falou ai na compra, quais são os critérios que
levou você a optar pelo fornecimento da A.? O que você acha que contou para você escolher eles? Os
critérios que levou você a dizer: eles serão meus forncedores?
Entrevistado 03: Primeiro de tudo que eu já trabalhava com eles, a gente já trabalhava com eles na pecuária,
tinha um relacionamento de 15-16 anos na pecuária com eles. É e com história de sucesso nessa relação.
Em Cuiabá na verdade não tem a parte agrícola. A A. não tem a área agrícola em Cuiabá, mas também não
tem em nenhuma outra empresa. Então você tem que buscar Campo Verde, tem que busca Diamantino você
tem que buscar Tangará da Serra. Ai você vai para Campo Verde você não conhece ninguém, vai
Diamantino e pega uma Rural dessa da vida que eu tive problemas não gostei.
Entrevistado 03: Então no primeiro ano tentei negociar com a A. não consegui, por esse fato de não ter em
Cuiabá. Então eu sentei com os vendedores o R. e explanei tudo. Eles estavam meio por fora da soja aqui
na baixada não sabiam o tamanho da área...Eles compraram a idéia nossa também e apostaram aqui.
Apostaram no município na soja aqui na baixada e hoje eles colocaram um técnico a disposição que mora
em Cáceres, então isso já conta como um ponto positivo para mim, para eu comprar deles. A filial que eu
compro continua sendo Tangará da Serra não é Cuiabá. É...mas Cuiabá tem o respaldo toda a gerência fica
em Cuiabá então eu estou ali, eu precisei...digo: Ó fulano não está me atendendo..então...eu ligo na gerência.
Entrevistado 03: Hoje mesmo já veio o gerente, vem o técnico uma vez por semana e uma vez por mês vem
o gerente da loja, da filial, vem aqui em Cuiabá, vem aqui na fazenda para ver e ai como está? Tudo beleza?
Ele passou a a manhã inteira com a gente. Então esse relacionamento para mim é o principal.
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Entrevistado 03: Segundo é qualidade de insumos, então eles têm uma linha de produtos de primeira
qualidade. É mais caro? É mais caro, mas traz o resultado. E é uma qualidade que você pode confiar, não é
enganação.
Especialista: Quais as marcas que eles trabalham?
Entrevistado 03: É defensivo é muito bayer. Adubo você escolhe, eu trabalho com a fertipar, eles tem
praticamente todos os adubos. É FMC não é segunda linha mas já está meio...Bayer, Dow e Du pont é...são
os carros chefes dele. Então é o que tem de melhor. De primeira linha eles só não trabalham com Syngenta.
Então você tem um leque de produtos de primeira linha, dentro de uma faixa de 1ª linha de empresas que
você pode escolher.
Entrevistador: Então você consegue ter acesso ao que você precisa. Então do lado da compra são esses dois
critérios que você coloca. E do lado da venda? Quais são os principais que levam você escolher alguém
para entregar a produção?
Entrevistado 03: A venda principalmente confiabilidade da empresa né? Tem que ser confiável, tem que
ser uma empresa que tenha lastro. No primeiro ano nós negociamos um pouco, foi coisa de 4 mil-3 mil
sacos uma coisa assim, com duas empresas de Cuiabá e tivemos muito problemas para receber. Era
pagamento a vista, você entrega a soja lá para receber no dia seguinte e fio 6 meses. Então Cuiabá não...não
tem jeito de entregar para ninguém, esquece. A menos que o caminhão está lá você pega o dinheiro e
descarrega. Pagam melhor, mas também não te pagam. Oferta um preço melhor, mas também para você
receber...dá trabalho.
Entrevistado 03: Então você tem que entregar para o pessoal que é mais grande, Amaggi, Bunge, Cargil é
isso ai...ADM. E a segunda aí é preço...a primeira é confiabilidade a segunda é valor que eles estão
ofertando.
Entrevistador: Então você já tem bem definido seus critérios. Estou vendo que está surgindo aqui o prestígio
a confiabilidade das empresas...
Entrevistado 03: Sim isso dai para mim é...
Entrevistador: é determinante para fazer esse alinhamento.
Entrevistado 03: Principalmente a venda eu ainda não tenho, vamos falar assim uma fidelização, quando a
gente mexia com gado, com boi gordo, eu era fiel com o frigorífico era fiel. Sempre trabalhei com
Sadia...depois virou BRF e depois foi comprado pela Miner. Eu sempre trabalhei aqui (acena indicando
uma reta) eu nunca liguei para ninguém perguntando preço. Você está pagando quanto? Ó eu tenho tanto
para vender, quanto você me paga? E ele já sabe também que ele vai me ofertar um preço melhor.
Entrevistado 03: Hoje no caso da venda eu já não tenho mais isso, te falar eu vendo só para Bunge, eu
vendo só para Noble ou vendo só para ADM, não. Eu também não sei se tem esse estreitamento aqui, eu
ainda não enxerguei isso.
Entrevistador: Você não chegou a exeperienciar isso?
Entrevistado 03: Eu não cheguei a falar eu vou fidelizar, não eu nao tive isso...quem pagar melhor nesse
critério de confiabilidade.
Entrevistador: Você acha que tem alguém? Você já ouviu falar de outros produtores que tem isso? Que
busca fazer isso?
Entrevistado 03: Não eles são mais...aparentemente tem uma certa fidelização do pessoal que atua na
compra dessas grandes empresas, eu trabalho na Bungue sou comprador da Bungue você é produtor. Então
você fez um elo comigo, não de amizade, mas de uma certa fidelização comigo. Também não é com
empresa. Muitas vezes...você percebe que o José trabalhava na Bunge e foi para a ADM. Você sai, para de
vender na Bunge e passa a vender na ADM.
Entrevistador: Porque ele procura, consegue fazer um preço mais adequado.
Entrevistado 03: Isso exatamente
Entrevistador: Então estabelecer uma relação interpessoal é importante?
Entrevistado 03: Eu acho que é mais interpessoal que a empresa nesse caso. Não sei talvez por ser uma
empresa grande, você tem ali aquela ligação o contato mais direto ali com o vendedor...é com o comprador
deles.
[00:25:07] Entrevistador: E dentro dos critérios que eles exigem? Você pode falar um pouco da sua relação
com os fornecedores? Porque eles também te alguns critérios para realizar a venda, eles também analisam
alguma coisa.
Entrevistado 03: Eles fazem um pré cadastro da empresa e da pessoa física, quem é, quem está fazendo o
contrato. Até porque eles fazem esse contrato de receber, Eu vou vender para eles 50 mil sacos. Esses 50
mil sacos eles já vão negociar para frente, se eles não tiverem...eu faço um contrato com eles e eles fazem
um contrato lá fora. Se eu não entrego da uma quebra de cadeia ai, por mais que seja em pequena escala.
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Então primeiro eles fazem uma analise, eles vêm aqui na propriedade. Eles acompanham a safra, me ligam:
"E ai plantou? Não plantou? Vai colher quando? Como é que está? Choveu bem? Não choveu? Vai dar
certo? Não vai dar certo? Como é que vai? Vai conseguir entregar para gente?" É mais ou menos isso.
Entrevistador: Eles chegam a fazer visita?
Entrevistado 03: Chegam, eles vem aqui aqui, tanto o pessoal da Bunge como da A., eles vem pelo menos
umas duas vezes durante a safra. Vem aqui olham se de fato está plantado, como está? A previsão de
colheita...
Entrevistador: Estágio de desenvolvimento?
Entrevistado 03: Isso...tudo. E ai no final na entrega tem as padronizações de praxe: umidade, ardidos,
quebrados. É tem os padrões de entrega.
Entrevistador: Você no caso, colhe e entrega sem fazer nada?
Entrevistado 03: Isso, o que deu lá tem que aceitar.
Entrevistador: E ai se houver alguma divergência?
Entrevistado 03: Eles descontam.
Entrevistador: A exigência deles nessa entrega é só essa? não tem mais nada? É só atender o padrão da
commoditie?
Entrevistado 03: É só isso e acabou.
Entrevistador: Você acha que todos tenham as mesmas prioridades competitivas? Existe um alinhamento
uma sintonia entre essas várias empresas? Para que a cadeia de soja tenha um maior sucesso. Estão todos
falando a mesma língua? Ou você acha que alguém poderia contribuir mais?
Entrevistado 03: Vamos tratar aqui produtor, revenda e trading? No nosso caso aqui, a A. eu acho...eu
confio que está preocupada. Que ela está preocupada, não é o termo...ela não quer vender só por vender.
Ela quer vender e que no ano que vem eu possa comprar de novo, comprar dela de novo, ela quer ser
competitiva de novo ano que vem. Quer me dar condição dela comprar, os melhores produtos com o menor
preço, porque ela entende que nós somos importante para eles.
Entrevistado 03: Agora aqui (aponta para as tradings) eu não sei o que falar, se tem uma preocupação ou
não. Eu ainda não enxergo.
Entrevistador: Até porque como você disse, você tem uma relação de mais tempo com a A. ...
Entrevistado 03: Isso exatamente, eu já consigo confiar e te falar: "Não, eles apostam em nós como
produtores e eles enxergam a gente, como parte importante da cadeia." A primeira empresa que nós
compramos a Rural, por exemplo, não era...eles viam uma certa importância, mas pelo menos no nosso
caso, era um cliente a mais, pronto. Só.
Entrevistador: Não tinha essa diferenciação, então.
Entrevistado 03: Isso.
Entrevistador: Agora quando você falou desses critérios que você usa para comprar e para vender. Em que
momento e quais ferramentas você usa para ter a percepção de que esses critérios foram atendidos? Na hora
de fazer a compra, os dois critérios que você falou a tradição confiabilidade da empresa, qualidade dos
insumos que critérios você usa para mensurar isso? Você usa alguma ferramenta gerencial? Ou só o
relacionamento interpessoal mesmo?
Entrevistado 03: Interpessoal...entra na parte interpessoal de fato mesmo. Eles prezam muito por esse
atendimento, essa assistência que é do interesse deles mesmo, eles têm que pegar aqui 34 sacos e esse fato
de estar toda semana aqui, esse estreitamento, não estar apenas um técnico da empresa, está o gerente da
empresa, o gerente da filial, o gerente da regional, vem com frequência. Uma vez pelo menos a cada 6
meses um dos diretores está aqui...para comer carne, para conversar fiado o que quer que seja...então tem
um relacionamento. Tem um fator forte, eu falo que eu tenho um acesso aqui em cima.
Entrevistado 03: Hoje eles passaram a ser um grande grupo, após serem comprados pela Sumitomo, uma
empresa japonesa, e eles passar a gestão deles para uma gestão muito profissional, muito de... acabou esse
negócio de pode vender que...não...eles formalizam. Eu tive um arranca rabo com eles ali. Ano passado eu
tive um problema com soja, com semente, eles repuseram toda a semente, só que na hora de repor essa
semente ao invés de emitir a nota fiscal como bonificação, eles emitiram nota fical de venda. Até ai tudo
bem, nunca me cobraram, sem problema. Quando foi esse ano começou a dar problema para eles, porque
no sistema deles eles fizeram uma venda e eles não receberam. Aí eles pediram para fazer uma nota de
devolução, tudo bem eu vou fazer uma nota de devolução para vocês, só que é complicado, eu estou com o
balanço de 2015 fechado, vou ter que mexer no meu balanço, me dá um tempo. Nisso começaram, o
financeiro que não sabe quem é a empresa, não sabe quem que é R. foi lá e bloqueou meu crédito. Eu não
estou devendo. Mas o financeiro fechou o olho e falou não quero nem saber, não pode vender para ele. Eu
fui comprar vacina deles e não podia, e ai o pessoal a gerência aqui em baixo, que tem o mesmo nível do
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financeiro, que falou não, não pode vender, ficaram no confronto, se batendo. Mas eu não tenho elo nenhum
com o financeiro e a gerência: “não a situação é outra, nós que estamos errados”...”não ele não pagou,
resolve isso ou devolve ou não tem.” Peguei o telefone "Roberto está acontecendo isso isso e isso"...pronto
foi 10 minutos a situação foi resolvida, entendeu? Virou uma grande empresa, mas eu ainda tenho um certo
acesso, para mostrar que o erro não é meu, o erro é de vocês. Se eu não conhecesse ia virar uma confusão
isso ai, isso ia virar briga e poderia virar alguma coisa judicial, enfim. Então é muito interpessoal na verdade.
Especialista: Tem outras áreas de plantio aqui na região?
Entrevistado 03: Não nós só plantamos aqui.
Entrevistador: Mas tem outro pessoal plantando aqui?
Entrevistado 03: Aqui tem. Tem aqui tem 9 mil ha de soja.
Entrevistador: Depois eu vou aproveitar, se puder me indicar mais alguém aqui eu possa conversar. Para
mim seria ótimo ter esses contatos. E também o contato de alguém que é seu fornecedor, porque eu também
vou conversar com eles, também. Para ver como é o alinhamento deles com você. Ai depois no final a gente
faz essa troca.
Entrevistador: Bom é...o seu planejamento você falou em Março de 2016 já tinha fechado.
Entrevistado 03: Eu estou començando a pensar em fevereiro. Oh eu plantei nasceu, encaminhou, choveu,
encaminhou, então janeiro e fevereiro eu já começo a pensar na safra 17/18 .
Entrevistador: Quantas reuniões você faz de planejamento com o seu fornecedor ali para fechar isso dai?
Entrevistado 03: Para fechar? Rapaz nós levamos...foi bem umas 6-7 reuniões. Reunião formal mesmo,
fora telefone, email. Reunião formal mesmo.
Entrevistador: Então você tem assim uma relação contínua com eles? Essas visitas tudo vai moldando...
Entrevistado 03: Sim, a partir do comecinho de março eu falei "oh estou comprando, meu pacote eu quero
isso, isso e isso." E ai eles começam a levantar preço e o pessoal do barter deles, que faz a troca, começa a
levantar preço futuro, para encaixar, para ver como é que vai ficar. Então a gente já começa esse
alinhamento ali, no começo, bateu, deu um preço bom, vamos fechar.
Entrevistador: E nisso vai umas 6-7 reuniões formais, fora email e telefonema?
Entrevistado 03: Sim.
Entrevistador: Tudo isso já serve como alinhamento do que você está buscando, né?
Entrevistado 03: Sim, sim.
Entrevistador: E ai nisso que você vai fechar, você falou para mim das coisas que você quer colocar, o que
você define, na hoora que está escolhendo, o que você espera deles? Gostaria que falasse um pouco mais
em detalhe. Porque ali você está garantindo o que...
Entrevistado 03: Bom, eu quero produtos bons confiáveis. Principalmente sementes que é o começo de tudo,
se você não tem uma semente boa você não faz nada, eu tenho um lote aqui de 480 ha de uma cultivar, de
um lote de uma cultivar de semente, que a 15 dias antes de plantar, nós recebemos, fizemos um canteiro de
teste e não prestou. Liguei, falei "Oh não nasceu" eles mesmo fizeram o canteiro, chega a semente aqui
chega o técnico junto, coleta, faz o canteiro e manda para a análise. Isso é importante então você tem a
confiança, daqui a 5 dias a gente vai ver o resultado..."Não não nasceu, eu falo: Oh eu vou plantar dia 01 a
gente está no dia 20, vocês tem que me entregar outra semente". Dia 25 está outra semente aqui de qualidade.
Qualidade é primeiro.
Entrevistado 03: É o atendimento, o atendimento, não é nem pós venda, esse acompanhamento técnico.
Entrevistado 03: O acompanhamento técnico é muito importante.
Entrevistador: Em primeiro lugar a qualidade em segundo esse acompanhamento. E essa velocidade? Você
falou que ligou...ai você acha que essa velocidade de repor para você, conta tanto quanto o
acompanhamento ou é..
Entrevistado 03: Sim sim. Conta eu não sei se é o fato de ser eu. Qualquer outro produtor teria essa condição
com outra empresa de ligar: "Oh minha semente não está boa. Não beleza toma aqui e depois a gente vê".
É igual seguro nos EUA, eles primeiro te pagam para depois ver se você está certo ou errado. Então não
funcionou, está aqui toma semente vai plantar depois a gente vê.
Entrevistador: Velocidade de entrega? De serviço...
Entrevistado 03: Velocidade de resposta. Tudo isso vem em função desse acompanhamento técnico.
Entrevistador: Então tenho que juntar essa velocidade com o acompanhamento técnico de quailidade.
Entrevistado 03: E eles enxergam que eles tem a ver com isso aqui (aponta para a entrega dos 34 sacas por
hectare de custos que foi trocado pelos insumos e negociado com a trading).
Entrevistador: A responsabilidade de fazer esta entrega é deles também. Você não vai entregar para eles.
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Entrevistado 03: Eu não vou entregar. Não que eu não vou entregar eu vou ter um problema e esse problema
pode acarretar em eu não entregar ou entregar menos ou enfim.
Entrevistador: É e ai você, falou da frequência ai e todos dentro dessa cadeia já tem isso estabelecido. Por
exemplo com a Rural você não teve uma experiência tão boa com esse acompanhamento. Você acha é
faltou um pouco de parceria?
Entrevistado 03: É parceria, confiabilidade. Você fala uma coisa, por exmeplo, eu fiz uma aplicação para
lagarta, não morreu, pessoa não vem para você e fala vamos ver o que aconteceu. Na primeira você é o
culpado de cara. Será que você não fez tal coisa errada? Será que você não aplicou no momento quente do
dia? Primeiro ele vem ele não quer. O primeiro culpado de tudo eles enxergam é o produtor. Sou eu no
caso, para depois tomar uma providência e com muita dificuldade.
Entrevistador: E agora com esse outro fornecedor você não teve esse tipo de problema?
Entrevistado 03: Não, nada.
Entrevistador: Você acha que esses critérios de velocidade, qualidade acompanhamento de serviço, você
acha que isso na relação de vocês, está bem alinhado ou poderia ser aprimorado?
Entrevistado 03: Sim está bem alinhado. Hoje com a A. está bem alinhando. Acho que é muito o foco da
empresa. Você eles tem uma analise de crédito forte. Então eles negociam com produtores de confiança.
Diferente das outras empresas que vendem para qualquer um. E qualquer um pode mentir, falar que fez e
não fez, e quer ganhar, quer levar vantagem em tudo. Talvez seja esse o perfil da empresa e a empresa já
parte com o pé em cima. A analise de crédito deles é pesada, é complicada. Eles não vendem para qualquer
um neste formato aqui (aponta para o acordo de troca que ele estabeleceu). Então eles negociam muito com
pessoas de confiança, então é confiabilidade tanto deles para com a gente como da gente para com eles.
Entrevistador: Então é essa questão dá confiabilidade, vou chamar aqui de...não é...esqueci a palavra...daqui
a pouco eu lembro...mas essa questão não é nem prestígio...é uma imagem...o histórico da empresa. Mas
tem uma palavra certa para isso que eu não consigo lembrar agora...
Entrevistado 03: Mas assim isso é meio que vamos, dizer o histórico em si da pessoa ou da empresa que
compra deles, com esse fato deles terem sido comprados por essa Sumitomo, que é uma grande empresa
mundial. Isso ai mudou um pouco, eles não olham muito, é o José que compra da gente a 20 anos. Eles
querem saber (bate a mão sinalizando documento).
Entrevistador: Começou uma história nova?
Entrevistado 03: Mais ou menos isso, tem um histórico bom da empresa, só que se hoje fulano, José não
tiver bem das pernas, não, nem conheço José.
Entrevistador: Entendi. Você acha que esses critérios que você estabelece na hora de comprar os seus
insumos, eles são justos? Com o que você pede e p quee seu cliente pede de você? O que eles fornecem de
você , ou tem algum momento que você poderia dizer que tem um desalinhamento, isso daqui não está
muito legal. Eles exigem algo acimo do que estão pagando, ou eles cobram a mais...
Entrevistado 03: Não eu sei que se eu pegar meu pacote, por exemplo, adubo, semente, fungicida, herbicida,
inseticida. Se eu sair , eu tenho duas opções, eu posso sair cotando em outras revendas, eu compro da
revenda A da revenda B, C, D. Uma de cada, eu posso ter um preço melhor. Mesma coisa se eu pegar isso
daqui e comprar direto, dependendo do volume eu consigo comprar direto da empresa, Fertipar, só que aqui
eu só pago a vista. Eu não tenho isso. Semente a mesma coisa, tudo eu não tenho esta condição.
Entrevistado 03: Então nessa condição aqui , seria a condição que pode aconter, que eu posso fazer, mas
não, eu perco aquela assistência, que é muito importante. Eu perco a assistência ai eu perco.
Entrevistador: Se você comprar direto a semente você não recebe a assistência da fábrica?
Entrevistado 03: Não, eu posso até ter um problema de semente e eu vou ter uma reposição, tranquilo, mas
eles não vão vir aqui e falar: "Planta tantas sementes por metro que assim assim assado" não não vou ter
essa assistência. Se eu quiser eu vou ter que contratar um técnico para me dar essa assistência.
Entrevistador: Entendi, então dentro do que você precisa, está bem justo o que eles estão pedindo?
Entrevistado 03: O que eu pago a mais, lógico que ele tem um juros embutido ai, nesse prazo safra que eu
tenho para pagar. Um ano na verdade 7-8 meses né? Eles me entregam em setembro - outubro e eu vou
pagar em Março Abril. Eu tenho que pagar alguma coisa a mais, não tenho dinheiro para desembolsar. Eu
sei que se eu pagar isso aqui a vista, isso aqui me derruba pelo menos 30%.
Entrevistador: É uma diferença considerável.
Entrevistado 03: Não tenho essa condição. E essa assistência em si tem um custo. É óbvio que tem um custo
que está embutido aqui (aponta para o pacote dele).
Entrevistador: Aproveitando aqui, você busca custeio para a safra?
Entrevistado 03: Eu busco, mas como começamos a trabalhar na pessoa jurídica a pouco tempo...será o
terceiro ano agora, nós estamos com o crédito limitado. Acho que o ano que vem deve melhor um pouco
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as coisas. Nós apresentamos o primeiro balanço esse ano e para fazer crédito para a pessoa jurídica é bem
mais complicado conseguir fazer crédito é diferente da pessoa física, a pessoa basta ter terra que consegue.
A pessoa jurídica é um pouco mais difícil.
Entrevistador: E ai também entra o patrimônio pessoal...
Entrevistado 03: É, é bem confuso. Eu não consegui aprovar nenhum crédito de custeio até hoje. Eu fiz de
máquina e ponto.
Entrevistador: Você conseguiu de máquina? Agora para custeio de lavoura...
Entrevistado 03: Máquina sim, agora custeio de lavoura nada. Máquina em banco privado, finame, mas é
banco privado que vamos dizer confia na empresa em si. Porque banco público não, Caixa Econômica e
Banco do Brasil não.
Entrevistador: E todo ano você apresenta?
Entrevistado 03: Estou apresentando todo ano?
Entrevistador: Porque ai consegue...
Entrevistado 03: Banco do Brasil apresentou, eles pediram limite de crédito nós não tínhamos e
apresentamos 2016 em abril, até hoje não saiu.
Entrevistador: Não teve resposta. Porque talvez com o crédito poderia melhorar...
Entrevistado 03: Sim, ai muda a situação.
Entrevistador: Ai é outra negociação?
Entrevistado 03: É eu posso não negociar todo o...derrepente eu compro o adubo a vista.
Entrevistador: Entendi, e dos seu clientes dos critérios que eles pedem da padronização e o desconto que
eles dão é proporcional...
Entrevistado 03: É justo não tem o que contestar...mas o desconto que seria maior, que seria mais grosso,
seria na questão da umidade, você trabalhando no padrão, colhendo dentro do padrão, ideal não tem
problema nenhum. Até hoje não tive problema de desconfiar desconto a mais ou a menos.
Entrevistador: Então o desconto da quebra você nunca teve problema e o desconto que eles dão na quebra
é justo.
Entrevistado 03: Eu peguei a soja e botei dentro do caminhão eu já estou vendo se está limpo ou não. Está
limpo, eu não vejo desconto nenhum. Está úmida? Está com 18% o que eu vou fazer? Paciência, eu tenho
que colher tenho que carregar, eu não tenho lugar para guardar, não tenho lugar para secar e mandar. Eu
vou ter que carregar água, infelizmente eu vou ter que colocar o caminhão para rodar com água.
Entrevistador: Agora você falou uma coisa que eu esqueci de perguntar, a entrega é lá no armazém?
Entrevistado 03: O frete é meu, se eu tivesse armazém aqui, talvez eu conseguisse o mesmo preço, os
mesmos 71,00 que eu consegui para entregar lá. Eles me pagariam aqui, eles viam aqui pegar.
Entrevistador: Se você tivesse o armazém. Ai você não teria que pagar frete.
Entrevistado 03: Mas não tem jeito...tenho que pagar o frete.
Entrevistador: Então construir um armazém pode ser um investimento interessante.
Entrevistado 03: Pode sim.
Entrevistador: Você conhece alguém que já fez esse investimento?
Entrevistado 03: Todo mundo, já estamos com plano, a gente já conversou, tentamos se acertar para comprar
juntos de investir juntos, mas ainda não. Falta muito alinhamento, muita gente com pensamentos diferentes,
não sei se vamos entrar em um consenso. São 10 produtores hoje.
Entrevistador: Está crescendo a produção aqui?
Entrevistado 03: Sim
Entrevistador: Bom estamos falando desses alinhamentos, quais são as funções das pessoas que você acha
que participam desse alinhamento? São pessoas que tem poder de decisão? Aqui no caso é você
mesmo...mas e lá? No seu fornecedor de insumos? Você acha que quem negocia com você tem um bom
poder de decisão para definir os critérios os preços?
Entrevistado 03: É que eu negocio direto na gerência e não gerente de filial. É na gerência regional, então
acima dele está só a diretoria.
Entrevistador: Isso por causa de uma relação interpessoal?
Entrevistado 03: (Faz que sim com a cabeça) Então eu acho que sim é quem tem a decisão.
Entrevistador: Você diz que negocia com ele, mas tem um gerente da filial? Ele participa também? Tem
essas 6 reuniões.
Entrevistado 03: Eu faço uma reunião para falar o que nós vamos usar com o gerente da filial mais o técnico.
Então vamos definir, está qui, eu pego essa lista esse pacote e ai venho sentar aqui com o gerente regional.
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Nós vamos precisar disso, disso e disso. Levanta o custo. Não sei se ele volta para o gerente de filial. Eu já
conversei com ele, eu já tenho uma etapa queimada, eu já não mexo aqui (em baixo), já não mexo aqui
questão de preço. Eu já estou aqui em cima. Daqui eu acho que já não tenho muito o que negociar.
Entrevistador: Ele aqui (em cima gerente regional) senta todo mundo junto? Você, ele, técnico, gerente...
Entrevistado 03: Já no final vai todo mundo junto e fecha.
Entrevistador: É dentro da cadeia de suprimentos, em qual etapa você julga que tem cooperação? Que você
tem relações de cooperação com outros membros da cadeia, você pode pensar com fornecedor de insumos,
no mesmo nível que você e depois com seus clientes. Onde você julga que tem uma cooperação? Você e
outros agentes?
Entrevistado 03: De novo com o cliente,a pessoa que eu vendo, não enxergo cooperação nenhuma. Com a
revenda e com os laboratórios...bayer da vida sim, ai tem cooperação. É um exemplo, a gente trabalha
bastante com testes, com experimentos aqui, normalmente bancado por eles, então eu tenho um campo de
cultivar plantado para ver o ano que vem o que tem de melhor. Eles fazem, promovem dia de campo aqui
todo ano para mostrar, é uma coisa importante para mim em específico na fazenda e para a região para
mostrar que a gente tem opções para mudar para fazer. É dos laboratórios, um exemplo eu tenho com a
Bayer a gente está em uma parceria bem próxima. Tem também, um experimento deles aqui com um
produto novo que nem lançou ainda no mercado, uma soja libert link que chama. Que ela é resistente a um,
não é o glifosato, um outro produto que pode ser usado em dissecação onde tem ervas e plantas que são
resistentes ao glifosato, onde o glifosato não está mais funcionando. Então eu cedi o campo para eles
fazerem o experimento e eles dão..
Entrevistador: O custeio desse campo é por conta deles?
Entrevistado 03: É por conta deles...eu consegui com eles com isso, uma...eles fizeram uma parceria com
uma certificadora alemã, cerfetra, para certificar os clientes Bayer que plantam acima de 4 mil hectares.
Quem quisesse participar chamava. Nós não plantamos 4 mil hectares, chamei o gerente e falei "Oh eu
quero participar do programa, você consegue me encaixar?" vamos ver...dois dias depois ele falou, você
quer vamos embora. Hoje nós temos a certificação dessa empresa a Cerfetra, já fez auditoria somos
certificados, hoje nós produzimos ecologicamente correto, socialmente correto e com sustentabilidade.
Entrevistador: É certificação de sustentabilidade no tripé econômico, social e ambiental.
Entrevistado 03: E totalmente custeado pela Bayer, 100% custo zero para mim. Então tenho uma relação já
formando, apesar de pouco tempo, 2 - 3 anos nós estamos construindo juntos.
Entrevistador: Isso é interessante, hein, não tinha tido esse tipo de exemplo de parceria.
Entrevistado 03: Eu cobro muito isso deles. Vocês querem vender? Coloca o de vocês na reta também,
vamos? Eu quero o que tem de melhor, mas eu quero que vocês me atendam prontamente. "Oh estou com
um problema aqui, vem resolver, vem ver o que é, me ajuda".
Entrevistador: E essa certificação, ela faz diferença no contrato de venda?
Entrevistado 03: Tem uma bonificação, mas eu não, no primeiro momento eu não me certifiquei em função
de bonificação. Não, eu quero a certificação é para de fato mostrar que nós estamos produzindo socialmente,
ambientalmente e economicamente correto. Porque? Nós estamos aqui numa faixa de gaza, onde pode vir
a ter um problema. Nós não estamos no pantanal, nós não plantamos no pantanal, mas nós estamos de certa
forma próximo, mas eu quero mostrar que nós podemos fazer as coisas bem feita, sem causar dano nenhum.
Entrevistador: Você poderia ter a bonificação mas não...nesse caso da bonificação isso seria lá na hora de
fazer a venda?
Entrevistado 03: Eu vou ter...eu apresento a certificação e eu tenho já um plus ai na hora. Eles compram
meu contrato, eu tenho, 1500 ha certificados. 1500 ha se eu produzir 50-55 sacas eu tenho 60 mil sacos que
podem ser negociados com um plus. Acho que é, se não me engano é 2 (dois) dólares 1,50 dólares(um
dólar e cinquenta) que é esse plus ai do negócio. Então eu já negocio com eles, eu tenho a certificação para
900 hectares até 60 mil sacos. Eles já negociam esses 60 mil sacos também com um plus, esse certificado
é só papel. Não é o grão de soja. Não é o meu grão de soja que vai sar daqui e vai para lá. É o volume de x
mil sacos.
Entrevistador: É o selo né? Entendi. Você sabe, você disse que não nota isso lá com as tradings, mas você
sabe se elas buscam esse tipo de parceria com produtores maiores ou de outras regiões? Já ouviu alguma
coisa?
Entrevistado 03: Eu já vi uma coisa da Amaggi...parece que a Amaggi faz isso. A Amaggi eu já vi é eles
bancam a certificações empresas para certificar propriedade, isso eu já ouvi falar. Nunca vi nenhuma
certificada. Eles contratam como a Bayer fez uma Cefetra da vida, uma Aliança da terra da vida para atender
os produtores de quem eles compram a produção. Para eles também pdoerem negociar um x de soja com
certificado e ter o bônus.
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Entrevistador: É aqui dentro das operações internas de produção aqui. É porque você falou de parcerias de
assistência técnica, aplicação, plantio, eles também te dão?
Entrevistado 03: 100% Vou soltar o plantio dia 1º eu já comunico. Dia 1º tem um técnico aqui para me
ajudar a regular a máquina, posiciona a semente tal no talhão tal o adubo enfim. Está aqui desde de regular
a máquina quanto que vai cair, a máquina para tratar a semente o quanto que vai tratar, tem que cair tanto
de produto x desse produto, x desse produto.
Entrevistador: Ele faz por talhão? Ele acompanha todo o plantio?
Entrevistado 03: Sim, eu tenho todo o planejamento aqui pronto( manuseia papéis sobre a mesa), ainda não
está passado a limpo. Eu tenho já no computador, esse aqui é um rascunho que eu tenho (manuseia papéis).
Enfim a gente todos os estágios, aqui é uma parte da programação, eu tenho ela mais detalhada, aqui. Aqui
já está passado a limpo já. Então tem dessecação, quanto usar e que horas usar, pós emergente, quanto usar
e que horas usar. Adubo tal. Primeira dose de fungicida...
Entrevistador: Em todas essas etapas ele vem acompanhar?
Entrevistado 03: Toda semana é sagrado tem um técnico aqui para acompanhar para ver como está sendo
feito. O que foi feito o que não foi feito. Nós temos nossos relatórios internos aqui também que fazemos.
Entrevistador: A própria certificação demanda isso, né?
Entrevistado 03: Sim, toda essa documentação aqui é da certificação.
Entrevistador: Precisa estar tudo registrado.
Entrevistado 03: Isso tudo registrado, analise de solo, tudo, tudo.
Entrevistador: Então, eles em todas as etapas do processo produtivo, você tem assistência? Essa é a parte
que eles cooperam com você e a parte que eles competem com você? O que você diria? É só na hora da
negociação do preço?
Entrevistado 03: Eu acho que é.
Entrevistador: Em nenhuma outra parte, chega a criar alguma dúvida de algum?
Entrevistado 03: Não acho que não. Eu não enxergo isso, é só questão de valores. Eu quero pagar 20 eles
querem cobrar 30. Não é nem eu quero pagar 20 eles querem cobrar 40. E a gente sempre chega num 25 ai.
Entrevistador: Entendi, e na você falou, ai no vertical né? Para cima então com seus fornecedores para
baixo com seus clientes, você não sabe. E horizontal? Com outros produtores? Você falou que tem parcerias
de plantio, 600 ha é em parceria com outro e vocês dividem o custo. Tem algum outro tipo de parcerias
horizontais que você tem feito com os vizinhos.
Entrevistado 03: É mais assim vizinho, empresta um equipamento ou outro, não sei se seria essa parceria,
tem produtores aqui mais experientes aqui que está sempre trocando opniões a gente faz uma reunião ai
anual, juntamos todos os produtores da região aqui. Para trocar idéia, o que aconteceu o que deu certo o
que não deu. Porque é novidade para todo mundo aqui na verdade. Então todos tem informação.
Entrevistador: Então vocês tem uma troca de informações grande. E sempre tem esses empréstimos de
maquinário, equipamento.
Entrevistado 03: Sim.
Entrevistador: Tem casos de ajuda a plantar ajudar a colher, acontece isso? Mesmo que não vou ajudar mas
se quiser você pode contratar.
Entrevistado 03: Eu tenho uma relação, fora essa parceria nossa aqui que é realmente uma parceria
comercial. Eu tenho bastante, entrosamento, com os vizinhos mais próximos aqui. Um produtor experiente
planta 50-40 anos. A gente troca, ajuda, informação. A eu estou apertado eu já terminei de plantar, ele não
terminou ainda. Eu vou lá ajudo ele, ele vem aqui me ajuda. E assim vai, uma mão lava-a-outra.
Entrevistador: Então tem a parceria no plantio, na colheita, na aplicação também tem?
Entrevistado 03: Aplicação não, cada um tem o seu é mais...não aperta muito.
Entrevistador: É mais tranquilo entre aspas?
Entrevistado 03: O problema é mais assim na questão do plantio e da colheita. Ai eu acho que enxergo mais
parceria.
Entrevistador: As janelas são menores e precisa ser mais corrido, tá. E competição com eles? Com outros
produtores você enxerga alguma competição? Ou é o desempenho que varia?
Entrevistado 03: Não...tem muita mentira, um querendo ser melhor que o outro, mas não chega a ser
competição. A eu colhi 65 sacos...mas depois você vai ver lá. Não é mentira. Ou então eu paguei, eles
adoram falar que pagou barato 18 sacos meu pacote. Eu encho a boca e falo o meu ficou caro, ficou 34
sacos. Eu sei que é mentira, a conta não fecha. Não dá, não existe. Esse é o tipo de competição, então eu
não...nada de mais.
Entrevistador: Pelo mercado não chega...
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Entrevistado 03: Não não. Não tem competição pelo mercado não tem nada.
Entrevistador: E ai eu falei que meu estudo a novidade...
Entrevistado 03: O mercado em si, até porque, por ser uma commoditie, a minha soja é igual a dele de
fulano, cicrano. “Oh eu vendi soja a 71,00”. A gente tem um grupo de whatsapp eu falo “eu vendi soja a
71,00 tal lugar fulano”. Na hora todo mundo chove e liga lá. Então a gente sempre dispara as informações
e todo mundo vai.
Entrevistador: Não tem competição? Tem cooperação?
Entrevistado 03: Tem cooperação bem maior que competição, competição eu acho que não existe. Não tem
porque.
Entrevistador: É porque dilui né? Acaba sendo assim. Se o grupo aqui se der bem a gente vai melhorar o
serviço para todo mundo.
Entrevistado 03: É isso vai melhorar para todo mundo.
Entrevistador: É essa a percepção que em outras regiões o produtor tem. Só para compartilhar, a gente vai
constatando isso.
Entrevistador: Eu falei da coopetição que é quando você tem competição e cooperação ao mesmo tempo.
Tem alguma situação dentro do seu processo produtivo. Que você enxerga que acontece as duas coisas ao
mesmo tempo? Que você vê, aqui nesse momento aqui a gente dá uma desalinhada, ai a gente tem que
equilibrar. Porque é o meu interesse e o dele.
Entrevistado 03: Aí é na negociação com a revenda. Chega no momento da negociação em si no fechamento
ali, aí eu acho que é a hora de ter a competição, eu quero pagar menos e eles querem receber mais.
Entrevistador: É no momento da compra então? Depois...
Entrevistado 03: Depois vira cooperação apenas eu com eles e eles com a gente. Porque eles tem interesse
e eu tenho interesse.
Entrevistador: É você acha que a relação interpessoal, essa é até uma pergunta das outras assertivas que
vou perguntar depois. A sua relação interpessoal com o gerente faz a diferença para você conseguir fechar
melhor isso?
Entrevistado 03: Acho que sim. Acho que é bem diferente do cara negocia lá em baixo com o vendedor.
Porque eu negociei com o vendedor, vendedor tem que tomar benção do gerente de filial o gerente de filial
tem que tomar benção do gerente regional, então tem duas etapas ai onde o gerente regional não sabe quem
que é a ponta lá e faz a diferença sim.
Entrevistador: Bom, você acha que ter esse relacionamento pode fazer a diferença para conseguir um
desempenho da safra superior?
Entrevistado 03: Sim, além do relacionamento, tem um pouco de quantidade de área, a quantidade a ser
negociada. Então esses 1500 ha nosso tem o interesse de ter 1500 e aumentar. Para que? Para eu ter mais
área e ter mais poder de barganha. Eu estou negociando não é para 500 é para 1500.
Entrevistador: Então além do relacionamento, volume pode fazer diferença.
Entrevistado 03: Sim o volume. Não sei se essa informação ainda é válida. Até o ano passado nós éramos
o maior cliente da A. em pacote fechado.
Entrevistador: Do estado?
Entrevistado 03: Do estado, como eu vou falar...José planta 30 mil hectares mas eles não compra um pacote
fechado. Ele compra por exemplo, só o fungicida da agroamzônia, vamos falar.
Entrevistador: Mas o pacote fechado você é o maior cliente.
Entrevistado 03: Ano passado me passaram essa informação.
Entrevistador: Entendi...
Entrevistado 03: Posso também não ser o maior comprador dela entendeu, em volume.
Entrevistador: Além disso que eu perguntei o que você acha, tem mais alguma coisa que você considera
importante para a competitividade da agricultura?
Entrevistado 03: Essa história do volume eu acho que é muito importante. O volume a ser negociado é.
Entrevistador: Isso aumenta a competitividade.
Entrevistado 03: Crédito em si mesmo se negociar a questão de prazo. E se você tem o dinheiro para pagar
a vista é outra. É o melhor dos mundos, né? Se você tem aqui para pagar, você pode derrubar 30-35-40%
dependendo da negociação no custo do pacote.
Entrevistador: Você acha que esses dois são os mais importantes?
Entrevistado 03: Certeza, tranquilo.
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Entrevistador: Bom da minha parte da entrevista era isso. Eu tenho aqui algumas, há medidas, eu vou
entregar para você, esse aqui eu vou entregar que ele é maior. Esse daqui são porque, você estudou lá, você
sabe que a teoria a gente tem que estar fundamentado em tudo. E aí olha só como eu disse a gente medidas
para a manufatura, mas para a soja a gente não tem. Então aqui eu tenho, aqui eu tenho alguns fatores
competitivos para a aquisição de sementes. Aí eu queria que você escolhesse as duas que você julga mais
importantes.
Entrevistado 03: Desses quatro ou de todos os itens?
Entrevistador: Os dois de cada item.
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 04
Fornecedor de Insumos - Cuiabá – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Bom começando a entrevista aqui com o Entrevistado 04.
Entrevistador: A primeira parte é só para traçar um perfil da empresa se houver alguma informação que não
esteja à vontade para falar, só dizer que não quer responder.
Entrevistador: Você é gerente regional há quanto tempo você está nessa função?
Entrevistado 04: Nessa função estou a 1 ano.
Entrevistado 04: Mas trabalhar como gerente geral da empresa no segmento de pecuária, durante 4 anos.
Entrevistador: Há quanto tempo você está na empresa?
Entrevistado 04: Na empresa já faz 12 anos.
Entrevistador: 12 anos bastante tempo. Você é formado em Agronomia e Geografia?
Entrevistado 04: É isso.
Entrevistador: Você tem só graduação ou já fez pós?
Entrevistado 04: Graduação, estou fazendo pós.
Entrevistador: A. em Cuiabá, atua na revenda de insumos.
Entrevistador: Quais são os seus três (3) principais fornecedores pensando em volume?
Entrevistado 04: Dow, DuPont e Bayer.
Entrevistador: E seus três (3) principais clientes pensando em volume?
Entrevistado 04: Pensando em clientes tem muitos.
Entrevistado 04: Nós atendemos SLC, nós atendemos a Osvaldo Ribeiro de Mendonça, no segmento de
agropecuária o Wellington Zugatto.
Entrevistador: A empresa já está há mais de cinco (5) anos no mercado. Qual o número de colaboradores?
Você falou quatrocentos (400 na apresentação).
Entrevistado 04: É quatrocentos (400).
Entrevistador: Qual o faturamento anula da empresa?
Entrevistado 04: Novecentos e Trinta Milhões (R$ 930) de reais.
Entrevistador: Na sua opinião, quais são os principais critérios competitivos, e ai vou pedir para você pensar
só em soja e milho, porque esta é a cadeia que eu peguei soja e milho. Na sua opinião quais são os critérios
competitivos, os aspectos que levam a sobrevivência da sua empresa como membro da cadeia de soja e
milho. O que você tem que fazer.
Entrevistado 04: Produtos de qualidade, Assistência Técnica, Relacionamento e se fosse para citar um
quarto (4º) dentro da empresa para a competitividade, eu citaria a gestão dos processos.
Entrevistador: Esse último você diz que é dentro da empresa e os outros é para a cadeia mesmo?
Entrevistado 04: Para a cadeia. Produtos de qualidade, você ter uma boa assistência técnica, você ter um
relacionamento com seu cliente e o 4º internamente gestão dos processos que vai refletir no bom
atendimento da cadeia.
Entrevistador: Nessa cadeia de suprimentos, quem você acha que tem a governança? Quem organiza a
cadeia de soja e milho? Na sua opinião? Quem é o player que tem a sua gestão?
Entrevistado 04: Eu acredito que o domínio geral vem pelas tradings e pelas multinacionais.
Entrevistador: Essas multinacionais seriam?
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Entrevistado 04: Multinacionais seriam as empresas que fornecem insumos.
Entrevistador: Fornecedor de fertilizantes?
Entrevistado 04: Fertilizantes, Defensivos
Entrevistador: Quando a gente fala em prioridades competitivas dentro da Administração, elas são divididas
em grandes áreas: custo, flexibilidade, qualidade, tempo, inovação. Então elas são grupos de ações que vão
levar a empresa a ser mais ou menos competitivas. Na sua opinião quais são os critérios, desde custo,
flexibilidade, qualidade, tempo, inovação, quais são os critérios que levam você a fazer negócios com os
seus principais clientes, de soja e milho.
Entrevistado 04: Eu acredito que qualidade, tempo, quando você fala tempo do que você fala?
Entrevistador: entrega no prazo, tempo de de reposição de atendimento
Entrevistado 04: Acredito que qualidade, tempo e o custo também é um fator que o cliente leva em
consideração e a flexibilidade. A inovação no segmento, ela entra mais na questão de inovação de produtos,
quando você tem o lançamento de um produto novo com eficiência maior, mas na inovação, em termos de
inovar a forma de atender, inovar a forma...ela já está bem madura na cadeia.
Entrevistador: É mais a introdução de novas tecnologias?
Entrevistado 04: Introdução de novas tecnologias.
Entrevistador: Você acredita que esses são os critérios que levam você a fazer negócio. Você acha que você
está bem alinhado com seus clientes?
Entrevistado 04: Eu acredito que sim, eu acredito que a A. é uma empresa que sempre trabalhou na
vanguarda, digamos assim. A cultura do algodão por exemplo, quando veio para o Mato Grosso, as reuniões
das empresas que buscavam fomentar o desenvolvimento do algodão eram feitas dentro da A.. O plantio
direto no Mato Grosso, muita coisa passou por reuniões, dias de campo, dentro da empresa. Pensando em
estar trabalhando em alinhamento com o que o mercado entende. Em termos de questões comerciais, eu
acredito que sim, a empresa tem 33 anos trabalhando nesse negócio e crescendo constantemente, eu acredito
no meu ponto de vista porque tem um bom alinhamento com os clientes. Na oferta de serviço, na qualidade
dos produtos, no cumprimento dos prazos. Eu acredito que sim.
Entrevistador: Na sua opinião, os seus clientes, eles têm uma boa gestão? Uma boa administração do
negócio deles?
Entrevistado 04: Em partes, você tem um grupo de clientes que já trabalha como uma empresa. Ele faz uma
gestão muito detalhada de custos. Ele tem assessoria técnica. Ele tem um monte de gente trabalhando na
gestão de pessoas, na gestão de custos, toda uma formatação na parte técnica dentro da fazendo. Trabalha
como uma empresa realmente. Mas você tem ainda uma fatia ainda do mercado que não tem essa qualidade.
Muitas vezes por questões financeiras. O agronegócio ele movimenta um volume muito grande de dinheiro.
E muitas das vezes o dinheiro que seria para ele fazer um capital de giro, fazer um pagamento de fornecedor.
Ele acaba acreditando que aquele dinheiro é dele, acaba por fazer um investimento de comprar mais área,
de forma errada no momento que ele não deveria, num momento que ele teria que estar se capitalizando,
para estar se fortalecendo ainda mais na cadeia ele começa comprar equipamentos. Ele se descapitaliza,
porque muitas das vezes, muitas das vezes não, 100% das vezes as culturas são cíclicas, você tem anos bons
e anos ruins, só que o cliente no ano que é muito bom que ele teve uma rentabilidade fora da curva, elevada,
ele acaba que não fazendo um bom uso daquele dinheiro, fazendo um investimento onde ele vai ter liquidez.
Ele acaba imobilizando aquele dinheiro, contraindo dívidas. Não porque a empresa foi lá e colocou a faca
no pescoço dele, você tem que comprar um trator. Mais pela questão de não enxergar realmente como uma
empresa, fazer uma analise mais crítica, ser mais analítico no processo como um todo, ele acaba se
endividando e quando chega em um ano que tem um momento de crise ele já está descapitalizado. Isso vem
muito de encontro com o que conversamos agora a pouco a respeito de você ter um cliente do lado indo
muito bem, comprando a vista e capitalizado, mas muitas das vezes ele não tem um parque de máquina
muito bom. Ele planta a dez (10) anos aquela mesma área, ele está capitalizando em cima daquela área. Ao
passo que você tem outro cliente do lado que o caro comprou...o cara planta lá mil (1000) hectares no
próximo ano ele quer arrendar mais quinhentos (500) pera ai, para mim arrendar mais quinhentos eu vou
ter que pagar essa renda, eu vou precisar de mais máquinas eu vou...ele não faz esse tipo de cálculo, muitas
vez por falta de conhecimento, as vezes até pela própria ambição, outros pela falta de estudo, de não ter
uma visão mais detalhada. Então, existe ainda uma fatia grande de clientes nesse cenário mas que pela
seleção natural do mercado está diminuindo drasticamente.
Entrevistador: Em quanto por cento você dividiria, quanto tem uma boa gestão e quantos que ainda não...
Entrevistado 04: Olha mensurar em números, é um pouco complicado, pensando em ter uma assertividade,
eu diria que ainda temos trinta a quarenta porcento (30 a 40%) trabalham nesse formato, diminuindo ano a
ano.
Entrevistador: Que ainda não consegue fazer uma gestão...
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Entrevistado 04: Que ainda não consegue fazer uma gestão como deveria ser feito. Mas no Mato Grosso
diferente, isso pensando no Mato Grosso, se você pensar Brasil eu acredito que esse número se eleva. Você
tem as regiões fronteiriças ai, as regiões de fronteira agrícola, você pega Rondônia, Pará, Tocantins,
Maranhão, Piauí que são regiões de fronteira agrícola, que o pessoal está expandindo, ainda tem muita gente
descapitalizada que trabalha meio que no limite ali da...não consegue fazer, um (1) por falta de dinheiro e
outros mesmo por tomar o risco para si. Muitas das vezes o cliente pode até fazer uma boa gestão dos
negócios e tal. Mas não faz uma boa fixação do grão. Porque ele fica esperando vender no melhor momento,
no momento mais alto, oque é errado. Ele tem que ir fazendo composição de média, ele tem que ir travando
os custos dele. Porque muitas das vezes, esse produto pode estar no momento que que ele deixou de fazer
uma trava, por exemplo uma saca de soja pode estar, setenta (70) reais e ele esperando oitenta (80), quando
chegar o momento que ele foi vender esse mercado pode ter caído para 50. Então ele já perdeu vinte (20)
reais por saca, não foi por má gestão na fazendo, não foi por compra errada, foi por uma tomada de decisão
errada.
Entrevistado 04: Outra coisa, muito importante no agronegócio é cruzamento de moeda, a moeda do cliente
é soja. Soja e por consequência dólar, só que ai temos tantas variáveis, a variação cambial, nós temos todo
um processo de...o preço da soja varia na bolsa, de Chicago, então já varia em dólar, ai nosso câmbio varia,
o pentax, a nossa moeda é flutuante, então tem variação, e você tem a variação do produto em reais, no
Brasil. Porque muitas das vezes o mercado descola do mercado de Chicago, então são muitas variáveis para
o cliente. É tempo de trava, o câmbio no melhor momento, o transporte, o frete no melhor momento, porque
muitas das vezes ele vai ter. A despesa que a trading cobra muitas vezes para fazer essa trava, que é o custo,
que eles falam custo operacional. Então acaba que são muitas variáveis e o cliente fica querendo acertar o
olho da mosca. O que é impossível de fazer, então, muitas das vezes ele até tem uma gestão legal da porteira
para dentro, mas ele erra muito da porteira para fora.
Entrevistador: A sua empresa você acha que ela colabora em todas essas dificuldades que você citou ai?
Como a sua empresa atua para minimizar essas situações, ou até para atuar de forma, como você disse, na
hora que a gente começou a conversar, para garantir a sobrevivência do seu cliente? O que a sua empresa
busca fazer para tentar, minimizar isso. No momento né porque você tem as relações ali, porque você faz a
troca, e ai como vocês atuam para minimizar...
Entrevistado 04: Primeiro a partir do momento que você financia o cliente, porque a empresa normalmente
vende a prazo, a partir do momento que você financia o cliente você vira sócio do cliente. Ele tem que
receber e você também tem que receber, se não a empresa vai morrer, porque você não vai colocar o
dinheiro e esperar que ele não volte. Então como você faz para minimizar isso? Primeira coisa da porteira
para dentro, orientação técnica, acompanhamento do plantio, acompanhamento do ciclo da cultura dos
processos, você está assegurando que o cliente produza. Buscando que ele tenha resultado da porteira para
dentro, da porteira para fora, muitas das vezes você trabalha com palestras, com eventos, com orientação
para ele: "Olha esse é o melhor momento, não vai esperar mais, o mercado está caindo o mercado está
subindo". Você tem que estar orientando, ou até mesmo com a ferramenta de Barter muitas das vezes o
cliente não é eficiente da porteira para fora, então os custos, pelo menos ele tem que travar, então você tem
a modalidade dentro da empresa que é a troca, que é o barter, que você sim trava e já passa para ele na
condição de grão. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que produzir, se ele produzir ele vai pagar o que
ele deve e ele vai ter o excedente. Agora o excedente você não tem como intervir nele, no momento de falar
"olha você tem que travar nesse momento ou no outro" você orienta, mas é livre arbítrio, fica na mão dele.
Entrevistador: Você acha que esse serviço do barter, é um diferencial para fechar negócios com os clientes?
Da cadeia..
Entrevistado 04: Ele em algumas regiões sim. Eu diria que na região do eixo da BR 163 é um negócio que
ajuda. Na região do Parecis não, são clientes maiores, mais capitalizados ele prefere ele ter o controle da
operação. No eixo da BR 163 Mutum, Lucas, Sorriso Sinop eu acredito que sim.
Entrevistador: E no leste do estado? Ali na região do Vale do Araguaia?
Entrevistado 04: No Vale do Araguaia? Em partes, aqui tem muitas tradings, que tem trabalhado ali,
fomentado o adubo, fomentado, então em partes, eu diria que ali cinquenta cinquenta(50 50) na BR 163 eu
diria que uns setenta porcento (70%) dos clientes.
Entrevistador: E no Oeste?
Entrevistado 04: No Oeste eu diria que uns trinta porcento (30%) ou até menos. É bem menor a dependência,
o cliente trabalha com...ele tem armazém próprio, no oeste os clientes são mais tecnificados. Eles têm mais
armazém próprio, eles têm uma área um módulo rural maior, por exemplo, Campo Novo do Parecis o
módulo tem em torno de três mil e três mil e quinhentos hectares (3000 - 3500) então é diferente tem um
nível tecnológico mais alto, uma formatação de trabalho diferente.
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Entrevistador: Vou pedir para você especificar, no que você puder, para fechar negócios com os clientes
aqui do Oeste, quais são os principais aspectos, que você acha que você tem que oferecer para eles
adquirirem os insumos com vocês?
Entrevistado 04: No Oeste entra dentro do que falamos, qualidade do produto, pontualidade, assistência
técnica e relacionamento, eu acredito. Na BR 163 entra tudo isso e mais uma ferramenta de barter. No
Araguaia que seria no leste, seria meio-a-meio e no Sul do estado também é muito mais parecido com a
região Oeste. O sul do estado, Primavera (do Leste), Campo Verde, Rondonópolis são produtores maiores,
são sementeiros é mais nesse formato.
Entrevistador: Entendi. Então Indo em frente, geralmente quando o produtor vai adquirir o produto, ele faz
o plano de produção, que é o plano mestre, que a gente vê lá na graduação. Você acha que nesse momento
ali que ocorre a maior parte do alinhamento estratégico, o produtor está pensando e o que a revenda está
fazendo, poderíamos dizer que esse momento de planejamento, venda e produção, no seu caso, você está
planejando a sua venda e ele está planejando a produção dele. Fazer a conciliação dos interesses, é esse o
momento principal de alinhamento entre vocês?
Entrevistado 04: Não, não esse é um momento simples. Porque o plano ele é muito....muitas das vezes ele
tem uma consultoria, na grande maioria um filho ou um sobrinho alguém que trabalha no escritório. Que
trabalha com esse plano. O plano ele já traz definido, ele já sabe o que ele quer comprar. Os produtos que
ele quer comprar, ou porque ele viu em uma palestra ou porque teve uma performance boa na área dele.
Nesse momento não acontece...o que acontece nesse momento muitas das vezes é um alinhamento de
marcas comerciais, uma variedade de semente, de um posicionamento, de definição de quantidades,
definição de custos, mas não é o principal momento. Porque é só uma definição do que vai ser feito. O
principal momento, no meu ponto de vista, vai acontecer no desenrolar da cadeia como um todo. Vai
acontecer a partir do momento que você teve um fechamento com aquele cliente, ai que começa, toda a
parte documental do cliente, toda a parte de liberação do crédito, toda a parte de assinatura de CPR (Cédula
do Produtor Rural), ou de...começa ai. E ai a partir daí começa as entregas, começa a entrega de produto,
você começa a regulagem de equipamentos, você começa todo o...no campo o acompanhamento o
tratamento de semente, a aplicação de insumos. Negocialmente sim esse é o principal momento, que é o
momento que você vai definir valores, custos, vai definir para a safra. Mas é para o atendimento do negócio
como um todo...
Entrevistador: A formalização do relacionamento, vamos dizer assim se dá no desenrolar do prestar do
serviço. É isso que você está me dizendo?
Entrevistado 04: Do acompanhamento né? Exatamente.
Entrevistador: Do relacionamento, mas é nesse momento (planejamento) é que vocês estabelecem qual é o
nível de qualidade, qual será o tempo de entrega, qual será o preço, quais são os critérios...
Entrevistado 04: Sim sim sim. É nesse momento, é no momento do...tem muitos clientes que trabalham de
uma forma diferente. Porque como eu te falei você tem barter, você tem...o cliente ele busca muito
um...ponto de equilíbrio, o break even, olha se você chegar, igual agora fui ali falar com o Eduardo
exatamente sobre isso. Tem um cliente em Campo Novo do Parecis que ele quer trabalhar, o preço do
fertilizante que ele quer comprar para a próxima safra, ele quer vinte (20) sacas por tonelada, ele passou a
posição. Não foi nós que negociamos, eu tenho a vinte ou vinte e cinco (20 ou 25), ele quer isso, chegou
nesse nível, está fechado o negócio. Não chegou...é diferente a...não existe aquele negócio de você colocar
a pasta de baixo do braço e ir lá e falar, hoje eu tenho o adubo a vinte e cinco(25), está bom está ruim, ele
já te da uma posição de qual a expectativa dele. Ai agora nós vamos pegar o preço do fertilizante, pegar o
preço do barter e ver se dá a relação.
Entrevistador: E então...bom é nesse momento (planejamento) que vocês alinham, preço, qualidade? Tudo
mais.
Entrevistado 04: sim sim sim
Entrevistador: É nessa hora que está ocorrendo a negociação, os critérios que ele usa, para escolher você
como fornecedor, são os mesmos que você usa para escolher ele como cliente? Como você vê essa situação?
Entrevistado 04: Não são diferente. São diferentes, cada um vê por uma ótica diferente, ele quer ver se tem
qualidade, ele quer ver se tem prestação de serviços, ele quer ver se tem pontualidade na entrega, ele quer
negociar com uma empresa que tenha bom relacionamento com ele, que tenha bom relacionamento na
maioria das vezes com clientes da região, que tem um histórico. A empresa que tem uma história ali. Você
vai ter alguns critérios que são semelhantes, você quer selecionar um cliente que tem capacidade de
pagamento, que tem um histórico, que tem um bom relacionamento também, que você sabe que faz um
plantio de qualidade, que seja idôneo, esses são os seus critérios que são diferentes dos critérios dele. Muita
coisa é um mix, mas são visões diferentes.
Entrevistador: Tem muita coisa que dá um alinhamento...
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Entrevistado 04: exatamente
Entrevistador: Você falou a reputação, a capacidade de pagamento, ele quer preço...
Entrevistado 04: Exato, Exato
Entrevistador: Se a gente pensar assim, teria um alinhamento, entre qualidade, preço e....isso a reputação
da empresa.
Entrevistado 04: E confiabilidade
Entrevistador: Além desse momento da reunião, você acha tem outros momentos que você acaba
interagindo com o cliente para definir, esses critérios...o preço, qualidade, prazo de entrega? Fazer essa
análise, quais são as ferramentas que vocês acham que são utilizadas, antes de fechar o negócio que são
para definir o nível de serviço, o nível de preço, o nível de qualidade, tempo de entrega. Tem mais algum
além das reuniões com o planejamento da safra?
Entrevistado 04: A é dentro de relacionamento entra muito, nós já falamos muito da parte formal do negócio
né? Mas muitas das vezes você tem relacionamento com o cliente, você...tem alguma regiões que o cliente
vai na sua casa, você vai na casa do cliente, você tem um relacionamento interpessoal. Você discute, você
está muitas das vezes em um evento junto com o cliente, em um dia de campo, tal. E as relações vão
acontecendo ai, vão conversando, vai entendendo, ele vai pontuando onde que seria a zona de comum
acordo ali, você vai pontuando o cenário de mercado. Ele vai pontuando a expectativa dele de produção, a
expectativa dele tecnológica o nível de investimento que ele vai fazer. Então informalmente vai
acontecendo, praticamente o tempo todo.
Entrevistador: Vamos dizer com que frequência que você diria que acontece em média com os clientes?
Entrevistado 04: Varia muito, varia muito porque os clientes tem uma variabilidade de perfil e... você tem
clientes que mora na cidade, você tem clientes que moram em outros estados, então varia muito não tem
uma fórmula. Tem clientes que todo os dias você está vendo ele, tem cliente que todo o dia vai na loja, tem
cliente que você vê ele só no momento do fechamento e tem cliente que você fecha com ele pelo telefone,
que você nem...
Entrevistador: Mas você diria que no mínimo para ter um fechamento, quantas vezes você fala com ele?
Antes de bater o martelo, você diria que quantas vezes:
Entrevistado 04: Normalmente umas 3 a 4 vezes no mínimo.
Entrevistador: Formalmente? Informalmente pode ser...
Entrevistado 04: Formalmente, informalmente pode ser maior...formalmente no mínimo 3 ou 4 vezes
Entrevistador: Cada safra?
Entrevistado 04: Isso, em média. Porque tem cliente que demora muito mais, enquanto tem cliente que...
Entrevistador: Você acredita que os critérios que vocês estabelecem na relação são justos, ou ainda, é
desbalanceada a relação?
Entrevistado 04: Eu acredito que é balanceada. Eu acredito que é balanceada no ponto de vista seguinte: O
cliente ele tem a livre escolha, se ele tem a livre escolha de comprar da A. ou de outra empresa, a empresa
também tem a livre escolha de trabalhar com cliente que ela quiser, eu acho que é justo.
Entrevistador: Mas não chega um a impor a sua vontade sobre o outro, você acha que em algum momento,
ocorre isso?
Entrevistado 04: Hoje, atualmente eu acredito que mais do cliente com a empresa.
Entrevistador: com a empresa:
Entrevistado 04: A não ser no caso de um cliente que é dependente de crédito financeiro, em uma trading
por exemplo. Na maioria das vezes a trading trabalha com perfil de cliente menos capitalizado, porque dai
ela consegue exercer o domínio em cima daquele cliente. O Cliente que é capitalizado, normalmente não
trabalha. Ou ele é muito grande e trabalha com a trading porque ele já tem um atendimento diferenciado,
ou ele não trabalha com a trading. Então eu acredito que sim.
Entrevistador: Porque tem os "pacotão"?
Entrevistado 04: Porque tem exatamente, porque na trading na verdade não é pacote, é dinheiro. O cara
além de oferecer os produtos ele oferece dinheiro. O cara além de oferecer os produtos ele oferece dinheiro.
O cara precisa lá de cem (100) mil dólares porque ele precisa plantar, ele não tem de onde tirar, então ele
vai pegar na trading. Isso é mais para o pessoal que está começando, área fronteiriça ou cliente realmente
que fez alguma burrada em algum dado momento atrás e descapitalizou, que recorre a esse recurso. Então
ai sim. Mas hoje, com o nível de capitalização, pega no Mato Grosso, pensando com o nível de capitalização
que nós temos no Mato Grosso hoje, os cliente estão impondo muito mais do que...e com o nível de
concorrência que existe. Sorriso, por exemplo, são 44 revendas. Então você sai daqui se vai na outra, se sai
daqui e vai na outra. Não tem mais aquele negócio da revenda falar "Se você não fizer isso..." eu acredito

303

que muito mais o cliente hoje. No passado, a quinze anos atrás, eu acredito que a relação era um pouco
mais conturbada, mas hoje eu acredito que...e cada vez vai mudar mais. Cada vez vai mudar mais...
Entrevistador: Vai aperfeiçoando né? Quais são as pessoas dentro da A., as funções das pessoas que
participam desse alinhamento com o cliente? Quem são as pessoas que se envolvem nessa relação com o
cliente? E também da parte do cliente, é só o produtor ou tem mais gente, que acaba se envolvendo?
Entrevistado 04: Não acaba se envolvendo. Dentro da cadeia ai nós temos o...da A., consultor técnico de
vendas que é o CTV, o gerente comercial e ai de toda a parte financeira, nós temos o gerente administrativo,
na filial, estou pensando na filial que envolve direto. Muita das vezes nós temos na filial o assistente técnico
que é uma pessoa que trabalha não só na parte negocial, mas trabalha na parte de assistência técnica, nós
temos o CTS que é o consultor técnico de sementes, é uma pessoa técnica focada em sementes. Nós temos
o consultor técnico de fertilizantes, aliás consultor não coordenador técnico, mas é indiferente. E dai nós já
começamos a estabelecer uma...nós temos o pessoal que faz o auxiliar administrativo, porque também muita
das vezes o cliente vai estar faturando o produto, ele está dentro do processo, o estoquista, todos estão
dentro do processo, então todo mundo envolvido, mas ai no grau, se fosse para pegar negocial realmente, é
o consultor técnico de vendas, o gerente comercial e gerente administrativo e depois numa escala maior,
estaria o gerente regional e acredito que seria essas pessoas.
Entrevistador: Da parte dos clientes, com quem vocês conversam, para fazer a negociação:
Entrevistado 04: Da parte do cliente? Normalmente é o cliente ou o consultor da fazenda, ou um agrônomo
responsável da fazenda, um técnico da fazenda responsável. Muitas das vezes esse cliente participa de
condomínios, de cooperativas, na verdade são pools de compras disfarçados, só para...hoje tem muito isso,
junta vinte, trinta (20/30) clientes por exemplo, cinquenta (50) clientes e tem uma pessoa responsável por
fazer toda a compra, ai sim essa pessoa está com o poder na mão, e a única preocupação dele é preço e nada
mais. Só que os clientes estão começando a sentir isso, que as empresas param de fazer a prestação de
serviço, ele está focado só em preço, e as empresas param de fazer a prestação de serviço, porque? Você
negocia com a pessoa, vai lá fechou a operação, deu certo não deu certo, você virou as costas e foi embora,
você não tem mais vínculo. Ele tem uma pessoa, uma barreira, antes para você não chegar nele e as empresas
se ultrapassam aquela barreira é só negocial, ela também não vai prestar serviço.
Entrevistador: Ela não vai dar assistência...Eu tenho aqui uma, como eu disse eu tenho uma hipótese de que
a coopetição media, todas essas situações. Entre vocês e o produtor de soja e milho, em quais etapas que
você vê que ocorre cooperação entre a A. e o produtor, os momentos de cooperação?
Entrevistado 04: Eu acredito que na parte de assistência técnica, na parte de treinamentos, na parte de
disponibilidade, muitas das vezes o produtor ceder o espaço para você mostrar tecnologia, ou para ele ou
para os vizinhos dele, através de um dia de campo, ou através de eventos nessa magnitude. É...através da
troca de experiências de informações, é ai que eu acho que existe cooperação.
Entrevistador: Em quais etapas você acha que tem algumas operações internas, que são mias intensivas essa
cooperação. Vamos dizer você poderia dizer, aqui dentro da empresa, está mais envolvido com a
cooperação é?
Entrevistado 04: Entendi, quem está mais envolvido com a cooperação diretamente é o consultor técnico
de vendas e o gerente comercial. São as pessoas que estão diretamente na ponta, na parte operacional.
Entrevistador: Nós falamos da cooperação e competição, a hora que dá...a hora que ocorre as disputas
comercias, que momento que você vê?
Entrevistado 04: As disputas comercias dentro da cadeia? É no momento da negociação...seja ela em reais,
em dólar ou em barter. É o momento que dá maior embate e no momento, pensando no produtor, no
momento da entrega do grão dele para a trading. Que as trading normalmente sempre gera um stress, um
desconforto termos de classificação e vejo que o produtor, é um momento que tem um embate grande dentro
da cadeia.
Entrevistador: Mas vocês com eles é só na parte da negociação?
Entrevistado 04: É mais na parte da negociação.
Entrevistador: Quando ele faz o barter com vocês, é ele vai entregar o grão, ele entrega para vocês, ou
entrega na trading?
Entrevistado 04: Ele entrega na trading em nome da pessoa jurídica da empresa.
Entrevistador: E ai nessa hora...
Entrevistado 04: É ai que eu acredito que seja o momento, porque, você como revenda, você não tem poder
sobre a trading. Você precisa, se você trocou lá dez (10) mil sacas de soja. O cliente vai te entregar dez (10)
mil sacas de soja. Só que no momento da classificação, tem umidade, não tem umidade, a soja tá com
impureza, não está com impureza. Essa briga já é da trading e você acaba respingando nela por tabela,
porque você é quem está recebendo o grão. Ele está entregando no seu nome e ai é o momento (faz aceno
de embate)
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Entrevistador: E ai o cliente, liga aqui bravo falando que o classi...
Entrevistado 04: Que o cara está querendo classificar errado e tal e ai você tem que ...
Entrevistador: Gerenciar...
Entrevistado 04: Gerenciar a situação.
Entrevistador: Porque, se ele entrega as dez (10) mil sacas e da a quebra, o ônus é do produtor? É do
produtor?
Entrevistado 04: É do produtor, ele tem que entregar as dez (10) mil sacas que é em contrato, limpo e seco.
Padrão que você especifica.
Entrevistador: Se dar quebra ele tem que repor?
Entrevistado 04: Na verdade não é se dar quebra, na hora da classificação, para dar entrada no armazém é
que dão as confusões, não é que ele colocou as dez (10) mil sacas e caiu para nove (9) ou para cinco (5)
não é isso. É que ele entrega lá, o padrão tem que entrar com treze porcento (13%) de humidade para soja,
e ai ele está colhendo a lavoura dele lá e está com dezessete porcento (17%) então você tem quatro porcento
(4%) de desconto. Se na briga dele lá, no medidor dele deu dezessete porcento (17%) no medidor da trading
deu dezoito (18) o desconto já seria de cinco porcento (5%), você está entendo? É ele e a trading que tem
confusão, porque as vezes o equipamento dele não está bem aferido, ou o equipamento da trading não está.
Então é confusão entre eles, porque no final das contas, se ele estava trazendo lá duas (2) mil sacas nesse
caminhão, e ele descontar quatro porcento (4%) ele ia descontar oitenta (80) sacas correto? Então esse
caminhão ia entregar ali mil novecentos e vinte (1920). Se ele e a trading aferiu e deu 18, estou chutando
18 porque a escala de umidade é diferente, mas só para dar um exemplo simples, quanto mais umidade tem
a escala é exponencial, porque tem mais dificuldade de tirar a umidade do grão. Então vamos dizer que
seria cem (100) então haveria mil e novecentos (1900) líquido, você entendeu? Deu vinte de diferença, no
cálculo dele ia descontar oitenta (80) no cálculo da trading o desconto é de cem (100).
Entrevistador: Ai dá a briga?
Entrevistado 04: Ai já da briga. Porque 20 sacas aqui 20 ali, ou então a mais ou a menos, um exemplo, eu
tenho um exemplo de umidade, mas ai as vezes o seguinte, ele não cuidou bem da lavoura dele em
determinado momento e deu um ataque de percevejo, o ataque de percevejo tem um desconto severo na
trading. Ai está com cinco porcento (5%) de ataque de percevejo, mas ai o cara vem e fala não, mas não
tem, entendeu? Eu cuidei direitinho etc e tal. Sementes de plantas nocivas, não pode ter mais que duas (2)
sementes de fedegoso, ai o gara fez tudo e não colheu muito bem e tem mais que duas, na hora que o cara
classifica, deu duas sementes proibidas, esse caminhão tem que voltar para passar na pré-limpeza, dai
começa a confusão.
Entrevistador: E ai acaba envolvendo vocês?
Entrevistado 04: Acaba envolvendo: "Ah eu não vou mais entregar naquela trading", mas você já fez uma
fixação para entregar naquela trading", "não vou entregar lá os cara estão querendo descontar" ai começa a
confusão.
Entrevistador: Entendi. E nesse caso quais são as etapas internas da sua empresa que estão mais em contato
com essas situações? Na negociação e depois na entrega que é onde ocorre...
Entrevistado 04: Acredito que seja na negociação e na entrega e na entrega de produtos também na
propriedade. Muitas das vezes para entregar semente, que são volumes grandes, para entregar defensivo.
São as etapas, e ai é mais parte de campo e assistência técnica.
Entrevistador: Mas quem são as pessoas?
Entrevistado 04: Que está mais ligado a isso?
Entrevistador: É que tem que resolver os problemas...
Entrevistado 04: O Consultor técnico, o gerente comercial, nesse caso de classificação é muito mais o
gerente comercial, mas no caso das entregas e no caso negocial é o consultor técnico de vendas e o gerente
comercial.
Entrevistador: Agora eu falei separado cooperação e competição, a gente já está acabando, eu perguntei
separado, os momentos que você acha que ocorrem os dois simultaneamente? Que você acha que tem que
cuidar tanto para ter a disputa, mas ainda manter o foco na cooperação com o cliente. Quais são os
momentos dentro da cadeia?
Entrevistado 04: Eu acho que o momento da negociação, é o momento de cooperação e competição, a
negociação, eu acho não, é o momento, o cliente está querendo, fazer o que é melhor para ele, muitas das
vezes o que é melhor para ele não é o melhor para a empresa, você está em um momento de competição,
mas você tem que no final de contas, chegar em um momento de cooperação, tem que chegar em uma zona
de comum acordo, para que seja interessante para os dois. Não pode ser tudo o que ele quer e não pode ser
tudo o que a empresa quer, então. Eu acho que o momento de cooperação e competição também é naquele
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momento que eu estava te falando, no momento da entrega de grão, no caso de fechar pelo seguinte, é um
momento complicado também, é um momento delicado, você tem que estar...se por no lugar do cliente,
mas você também não pode só se por totalmente só no lugar do cliente, você também tem que entender o
que está acontecendo no processo, quem que realmente está certo e quem está errado nesse momento.
Entrevistador: E as pessoas envolvidas são?
Entrevistado 04: São as mesmas.
Entrevistador: Eu tenho algumas perguntas que são em relação ao desempenho da empresa, é o último bloco
aqui. Na sua opinião o alinhamento entre você e o cliente, quanto maior o alinhamento, melhor o
desempenho? Tanto o seu como o dele?
Entrevistado 04: Sim, quanto mais você trabalha com o cliente em linha, buscando os dois a relação ganhaganha vai ser melhor o desempenho tanto do cliente, quanto da empresa, porque o cliente, se você tem um
alinhamento, ele vai buscar trabalhar com produtos de maior qualidade, produtos que vão agregar mais
valor no negócio dele, elevai estar buscando melhorar a produtividade dele, ele vai estar te ouvindo mais,
ele vai...Em contrapartida disso você vai estar trabalhando com um cliente com produtos que são
importantes para a sua empresa, você vai estar, agregando valor também,eu acredito que é benéfico.
Entrevistador: Essa habilidade de coopetição, essa é a habilidade de gerenciar esses conflitos, que você tem
que achar um ponto de equilíbrio entre cooperar e competir, você acha que quanto maior essa habilidade,
maior vai ser o desempenho? Quem conseguir uma melhor habilidade de gerenciamento...
Entrevistado 04: É necessário, você tem que ter uma melhor...você tem que gerenciar, porque é uma relação,
como nós falamos anteriormente, que cada um vai querer puxar a sardinha para a sua brasa, então é...o
cliente que entende que a relação que a relação entre revenda e cliente, ou a relação entre empresa e cliente,
o cliente que entende que essa relação tem que ser uma relação amistosa, e a empresa que entende que a
relação, tem que ser uma relação amistosa. Você tem uma competição que cada um tem um ponto de vista
diferente e tem um objetivo diferente, mas os dois precisam chegar a um mesmo lugar.
Entrevistador: Quem consegue gerenciar isso melhor, desempenha melhor?
Entrevistado 04: Desempenha melhor, tanto a empresa como o cliente. No meu ponto de vista.
Entrevistador: Tem alguma outra coisa que você considere importante para a competitividade da sua
empresa dentro do segmento, que eu não perguntei, ou que ficou de fora? Para ter um bom desempenho?
Entrevistado 04: Hoje no mercado, nos dias atuais, uma coisa que eu acho importantíssimo para a empresa
é ela ter dinheiro e crédito no mercado. É importante para o desempenho da empresa porque, os valores
hoje são valores muito altos, são valores exorbitantes, e as empresas elas precisam, na maioria das vezes,
precisa de documentos de garantia. Não é liberado um crédito, a porque é a A. ela tem livre acesso e
irrestrito a crédito no mercado, não é assim. Assim como não é desse mesmo jeito com o cliente, se a
empresa não dispor de uma quantidade de dinheiro, porque as trading vão bem? Porque tem muito dinheiro,
dinheiro que vem de fora e consegue operacionalizar. As empresas, eu acredito que nos próximos 10 anos.
Eu acredito que nos próximos 10 anos nós teremos uma mudança muito grande no modelo de distribuição
de insumos no Brasil. Porque já vem mudando, nos últimos 3 anos uma mudança drástica uma entrada
muito forte de capital indiano, que entrou lá em Primavera do Leste com a Sinagroa UPL entrou lá. A
Penchina comprou a Fiagril que é uma empresa da BR 163. A Sumitomo comprou sessenta e cinco
porcento (65%) da A.. A Mitsubishi...Agrex mitsubishi a Mitsubishi comprou a Agrex que é uma empresa
aqui da região do Vale do Araguaia. Que era trading. A Toyota comprou uma rede de armazéns, aqui em
Nova Maringá, tem um aqui no Vale do Araguaia e um no Tocantins e um no Maranhão. Então, tenho visto
muitas empresas entrando, comprando empresas no ramo de distribuição.
No passado você tinha as Tradins, você tinha Bunge, ADM, Louis Dreifus, Blabla Blabla , Cargil, né? Só
que hoje já começa a movimentação a nível de distribuição e de revenda. Então eu entendo que nós podemos
ficar com o modelo de distribuição muito parecido com o modelo dos Estados Unidos. Onde você tem 3 ou
4 revendas, que são as revendas que dominam aquele mercado, tem uma relação muito boa com o cliente,
porque tem uma prestação de serviço de altíssimo nível, as multinacionais não acessam esse mercado com
venda direta. Só que é uma mercado que precisa de empresas que tenham, tanto capital financeiro como
capital humano. Coisa que no Brasil hoje você tem um número muito grande de empresas, só que tem
muitas empresas que não tem essa leitura do mercado e estão ali. É igual elefante em cima do poste, está lá
em cima, você não sabe como ele subiu, você não sabe como ele vai fazer para descer (risos). É mais ou
menos por ai. A gente tem visto um movimento muito grande, começou já a reduzir, algumas empresas, as
empresas que não fazem uma gestão não muito boa, por exemplo mesmo, tem uma empresa na BR 163 que
nós estamos sabendo que pediu recuperação judicial. Outras empresas ai, cada ano vai uma, duas empresas
e quando você começa a falar de recuperação judicial é porque a gestão não foi boa. Em algum dado
momento eles fizeram alguma coisa que a gestão não foi boa. Ou ele foi muito cooperativo, arriscou demais
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no mercado, tentando fazer uma operação muito boa para o cliente e não pessoal, na empresa dele, ou ele
não soube fazer a gestão e arriscou de forma que não deveria. Está certo.
Entrevistador: Eu agradeço pela entrevista e desejo boa sorte.
Entrevistado 04: Jóia, obrigado.
Entrevistador: E também quando eu tiver os resultados, pretendo mandar os resultados para compartilhar
os resultados da pesquisa.
Entrevistado 04: Tá Jóia, obrigado Entrevistador. Beleza.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 05
Produtor Rural – Primavera do Leste – MT

Legenda
(: )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi:tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí:fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Entrevistado 05 qual a sua função aqui dentro da empresa?
Entrevistado 05: Eu sou sócio proprietário, e o administrativo o financeiro também, boa parte dele.
Entrevistador: Você tem alguma formação acadêmica?
Entrevistado 05: Primeiro grau, nem o segundo grau não tenho.
Entrevistador: Quanto tempo você está nessa função?
Entrevistado 05: Na agricultura desde que eu me conheço por gente, agora assim no administrativo, faz 23
- 22 anos, que foi depois que meu pai faleceu, então tem bastante tempo.
Entrevistador: Então tem bastante tempo ai.
Entrevistado 05: é.
Entrevistador: O nome da Empresa é Fazenda E., e é em Primavera do Leste mesmo...
Entrevistado 05: Primavera, Santo Antônio e Novo São Joaquim.
Entrevistador: São áreas separadas?
Entrevistado 05: Separadas
Entrevistador: Quais são os seus produtos?
Entrevistado 05: Soja, Milho, Feijão
Entrevistador: Quem são os seus 3 principais fornecedores em termos de volume?
Entrevistado 05: Meus fornecedores? Você quer as empresas daqui ou as multi, vamos dizer assim? Que
nem eu compro Sinagro, dai a Sinagro é Syngenta. Então eu acho que é Sinagro.
Entrevistador: É daqui mesmo.
Entrevistado 05: É Sinagro, Fertipar e Down.
Entrevistador: E seus principais clientes?
Entrevistado 05: Ai é um pouco variável, porque ai é mercado, mas são essas multi: Bunge, Cargil,
Multigrain.
Entrevistador: Você não faz...você vende para elas e elas fazem a operação para o exterior?
Entrevistado 05: Não eu não faço exportação
Entrevistador: Então é tudo no mercado interno
Entrevistador: Qual o número de pessoas que trabalham na empresa? Porque varia né?
Entrevistado 05: É, mas assim fixo tem uns 22-25 funcionários, podendo variar até 40 na entre-safra.
Entrevistador: Qual é mais ou menos o faturamento da empresa? Se você não estiver a vontade, tem as
faixas aqui, da classificação do BNDS (fala as faixas).
Entrevistado 05: A primeira menor ou igual a Noventa (90 milhões)
Entrevistador: Qual o tamanho total da área de soja que você planta?
Entrevistado 05: O total de soja três mil (3000) hectares, você quer dizer em saca ou tonelada?
Entrevistador: não não em hectares mesmo.
Entrevistado 05: O milho varia de ano de dois e seiscentos (2600) a três mil (3000), também, mas 2600
pode por.
Entrevistador: Você é o único proprietário?
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Entrevistado 05: Não eu e meu irmão somos sócios.
Entrevistador: Você chega a arrendar terra?
Entrevistado 05: Não...nada
Entrevistador: Só na área mesmo
Entrevistador: Quais são as principais tecnologias produtivas que vocês utilizam? No processo produtivo
mesmo, além do produto ou produtos que vocês adquirem?
Entrevistado 05: Principal?
Entrevistador: sim as principais tecnologias produtivas, em termo de maquinário...
Entrevistado 05: eu acho que o primeiro de tudo é corrigir solo e qualidade do plantio, qualidade de
aplicação de veneno, qualidade do plantio, qualidade do processo no geral.
Entrevistador: Maquinário assim, você tem todo o maquinário, armazenagem própria?
Entrevistado 05: Tudo. Colheita transporte, interno dentro da fazenda e a armazenagem.
Entrevistador: Agora algumas questões relacionadas a orientação e a gestão estratégica dentro da cadeia.
Entrevistador: Na sua opinião quais são os principais critérios competitivos, aqueles aspectos que você tem
que tomar bastatne atenção, para que você tenha sucesso na sua atividade? Para que você possa sobreviver
como membro da cadeia de soja e milho. O que você considera que é crítico.
Entrevistado 05: O que é complicado na gestão? Comercialização é um fator bem violento, ai. Porque nós
vivemos no Brasil (risos). Comercialização é um dos, vamos dizer assim é um dos gargalos nosso hoje.
Comercializar é compra e venda não é fácil você conseguir acertar.
Entrevistador: Então você tem que comprar bem...
Entrevistado 05: E tentar vender bem e isso nessa instabilidade comercial que a gente vive é dificíl você
conseguir conciliar os dois ai, né? Geralmente para fazer isso nós sabemos o nosso custo em grãos, então
nós trabalhos essa relação, quando dá custo em grão a gente compra, porque se for depender de real, de
dólar é um pouco complicado.
Entrevistador: Porque varia muito?
Entrevistado 05: Varia muito né.
Entrevistador: Bom você falou do aspecto do custo, a gente tem alguns critérios dentro da administração,
que a gente fala que são mais gerais, um deles é o custo, a gente tem também, flexibilidade para ajustar a
produção, flexibilidade para atender cliente, tem qualidade, tem tempo e tem inovação. Além do custo você
acha que tem amis algum?
Entrevistado 05: Não qualidade é bastante e inovação também, você não pode ficar para trás, porque se
não os outros te atropelam mesmo não tem jeito.
Entrevistador: Você poderia citar um aspectos, com um pouco mais de detalhe sobre custo, qualidade e
inovação, que você monitora para conseguir...
Entrevistado 05: Vamos dizer de custo, é aquilio que te falei, tentar nós...nós tentamos travar isso dai,
quando dá o número de grãos que a gente acha que é. Agora não sei se é assim que eu tenho que responder...
Entrevistador: É assim...
Entrevistado 05: Como nós já temos vinte (20) e tantos anos fazendo isso ai, você já sabe quanto sacos de
soja que te custa o veneno, quantos sacos de soja te custa o adubo, quanto que te custa a semente. Então a
gente trabalha isso aí. Quando dá o número a relação de troca. Isso é no comercial ai. Agora no tecnológico
é esses maquinário novo que vem ai com agricultura de precisão, com aplicação com qualidade, plantio
com GPS e piloto automático.
Entrevistador: Então vocês utilizam a agricultura de precisão como um diferencial? E tudo isso buscando a
qualidade da produção?
Entrevistado 05: Tudo isso atrás da qualidade né, da produção.
Entrevistador: dentro dessa cadeia, você acha que tem alguma empresa que coordena todo mundo, ou um
grupo de empresas? Ou vamos pensar assim...no meu estudo, estou pegando, fornecedor de insumos, a parte
das revendas, o produtor, que é meu foco maior é o produtor, e as tradings que compra a produção do
produtor. Mas tem mais gente nessa cadeia, tem as fábricas antes das revendas, tem as tradings e tem as
esmagadoras. Quem você acha, de todo mundo que está dentro da cadeia, quem que você acha que coordena,
tem a governança e geralmente dita um pouco mais as regras de como vai funcionar?
Entrevistado 05: Ah na comercialização as multi que ditam as regras né? Infelizmente é isso né? Para
deixar sair fora do mercado deles é difícil, eles ditam as regras.
Entrevistador: São eles que coordenam?
Entrevistado 05: As multi, na comercialização é as multi que dominam.
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Entrevistador: Você pode falar? Seriam as 4 maiores? Adm, Bunge, Cargil...
Entrevistado 05: É as quatro maiores, né ADM, Bunge, Cargil, Dreifus. A Dreifus até que não é tão
agressiva, mas as que mais tentam monopolizar ai é...
Entrevistador: São essas três (3)?
Entrevistado 05: É são essas três (3), é.
Entrevistador: Aqui tem algum grupo que se destaca, já atuando no segmento de trading? Na região?
Entrevistado 05: Acho que não, eles são pequenos ai eles não conseguem. Eles brigam no mercado interno,
tem as empresa que brigam no mercado interno, mas ditar regras eles não conseguem não.
Entrevistador: Bom é...agora vou fazer alguma perguntas relacionadas ao fornecimento e depois aos clientes.
Entrevistador: Quais são os critérios que você já falou para mim que você considera crítico mas que você
pode acrescentar outros, que você leva em consideração na hora de fazer negócios com os seus fornecedores,
o que quando você vai fazer a negociação, o que você busca do seu fornecedor?
Entrevistado 05: Primeiro de tudo idoneidade da empresa. Que não adianta você negociar com uma
empresa e ela pular para trás do seu negócio. É o primeiro de tudo, e junto com isso alinhar com preço e
qualidade, isso tem que andar junto. Mas o primeiro de tudo é a idoneidade.
Entrevistador: Essa relação de confiança...idoneidade. Isso é algo que está surgindo bastante na pesquisa,
mas conforme eu converso com o pessoal, eles sempre falam disso. Existe muito? Tem uma certa
insegurança dentro da cadeia?
Entrevistado 05: Você sabe o que eu comento com... Você é de fora você não entende nada, desculpa falar
que você não entende nada, você não está no meio do negócio, a gente entre os produtores, a gente fala
assim: Que produzir não é tão difícil, porque a gente está no dia a dia, vai aprendendo aos poucos. Mas se
defender dos picareta é a pior parte que nós temos. Eu considero isso daí, se defender dos malandro que
está sempre em volta de você querendo tomar alguma fatia do teu dinheiro. É empresa te vendendo e não
te entregando, empresa que some com seu produto. Nós não sofremos isso porque nós temos armazenagem
própria. Mas as vezes você entrega em uma empresa que não seja uma multi, as multi é difícil, não dá
problema não, mas as vezes você entrega em uma empresa pequena ai, ela quebra e não te paga o teu
produto. O cara todo dia querendo te vender um, te inventar a roda de novo, querendo fazer a roda mais
redonda do que ela já é, e inventando um produto. Isso é difícil, não é fácil não.
Entrevistador: Esse é um aspecto...
Entrevistado 05: Mas o aspecto de confiança ai isso manda bastante, é uma coisa, pelo que você está
falando ai, bastante gente dá enfase nisso.
Entrevistador: Sim tem sido assim.
Entrevistador: Na sua opinião agora, quais são os principais critérios que levam você a fazer negócios com
os seus principais clientes?
Entrevistado 05: Para mim vender?
Entrevistador: Isso na hora de vender o que você considera assim, eu tenho isso, eu consigo ter um
diferencial, eu consigo sobressair em relação aos outros.
Entrevistado 05: De novo idoneidade, confiança e preço, e o que me faz um pouco, as vezes ter uma
flexibilidade, não sei se cabe nessa resposta, ou se vai ser mais para frente, é que nós temos armazenagem
na fazenda, então as vezes eu compro de umas empresas que não tem armazém aqui na cidade, eles
compram e tem que mandar porto, então eles precisam de uma flexibilidade maior de carregamento, eu
preciso carregar daqui a 40 dias, daqui a 50. E ai como nós temos armazém, você abre esse leque ai.
Entrevistador: A armazenagem te dá uma flexibilidade maior de negociação, permite lá não flexibilizar só
para entregar para o cliente, mas flexibiliza, para você...
Entrevistado 05: Isso para mim negociar.
Entrevistador: Na sua opinião, dentro do que você busca, como os critérios que você elencou, isso está bem
alinhando com os seus fornecedores? Ou você acha que tem alguma coisa que não está...
Entrevistado 05: Me repete a pergunta de novo fazendo favor.
Entrevistador: Os critérios que você busca dos seus fornecedores, eles são bem alinhados, você consegue
alinhar ou tem alguns que você encontra dificuldades?
Entrevistado 05: Você encontra dificuldades, alguns, você encontra.
Entrevistador: Você pode citar alguns exemplos?
Entrevistado 05: Principalmente classificação de produto. Porque, eu vendo para uma Bunge, ela tem uma
empresa terceirizada de classificação, e eu tenho uma empresa aqui, que eu pago para eles cuidarem do
meu produto. Ah menino, é difícil, tem hora que da cada pau nessa classificação deles. Contrato, alguns
ajuste de contrato e principalmente padronização de classificação. Eu acho é uma coisa que o cara inventar
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um dia uma máquina que põe o soja lá dentro ou o milho e ela se auto classifica, vai revolucionar o mercado.
Porque não sei se você sabe como classifica o produto. O cara põe, corta ele vê, é no visual, cara isso dai
dá uma margem de sem vergonhisse do tamanho do mundo, uma empresa disso.
Entrevistador: Isso com os clientes?
Entrevistado 05: Isso com os clientes, você tinha perguntado com os fornecedores?
Entrevistador: Eu tinha perguntado, mas já que você começou a falar dos clientes, porque era a próxima,
então vamos continuar com os clientes e depois a gente volta no fornecedor.
Entrevistado 05: Não volta...continua do fornecedor para não te atrapalhar, a tua sequencia.
Entrevistador: Não está tranquilo. Então ainda pensando nos clientes, você tem que ter uma preocupação
grande com a qualidade para atender os padrões de classificação, tanto que você disse que contrata uma
empresa.
Entrevistado 05: Eu tenho uma empresa contratada para isso, ele presta serviço.
Entrevistador: Porque isso é, você precisa ter um controle fino disso, para garantir depois o sucesso na hora
da comercialização.
Entrevistado 05: Sim isso.
Entrevistador: Tem algum cuidado específico que você tem ao longo da produção além dessa classificação
para poder se encaixar nesses critérios de qualidade da padronização?
Entrevistado 05: Quando estou comprando você está falando?
Entrevistador: Não, quando está vendendo. Que cuidados você toma para pode se encaixar, né? Como você
começou, vamos continuar com os clientes.
Entrevistado 05: Eu tenho que saber a qualidade do que eu estou vendendo, porque o mercado exige, vamos
dizer assim, o mercado de exportação, ele tem o seu critério, que está no contrato e eles não fogem disso, é
aqueles critérios de padronização da CONAB.
Entrevistador: Que é aquela instrução normativa...
Entrevistado 05: É isso ai. Ai se você está com produto de qualidade boa, blzs você pode vender para ele
(exportação). Quando você não está, você tem que tentar vender no mercado interno, bem. Então primeiro
de tudo você tem que saber da qualidade do produto, que você tem, porque na hora de vender o que eles
querem? Qualidade, tem o padrão vai beleza. Não tem, alguns dão descontos, algumas não aceitam, o
produto fora de qualidade a não. Porque se você entrega, pode entregar lá com oito porcento (8%) de
avariados, deu dez (10) você desconta dois (2), agora tem algumas empresas que não querem, não deu, não
deu. Eles não aceitam...
Entrevistador: Eles aceitam só até o limite?
Entrevistado 05: Eles não aceitam o desconto, não aceita essas coisas
Entrevistador: Então você precisa sempre cuidar. Agora para os fornecedores, o que você busca deles de
critérios para fazer negócios, que você julga que está alinhado e o que tem problema de alinhamento.
Entrevistado 05: O que eu vou te dizer, é qualidade de produto, desde uma variedade de milho que você
vai comprar, tem milhos que dão...são mais padronizados na qualidade na produção, que não estrega, não
arde, não apodrece. Se você tem um milho desse que já não apodrece, vamos dizer assim, que ele já dá
ardido, a chance de você vender ele melhor é muito maior. Então é qualidade e escolha das variedades na
hora de você comprar e alinhado a qualidade dos produtos, dos defensivos, que você está comprando. Ele
tem que funcionar bem para você ter um produto bom no final.
Entrevistado 05: É isso daí mais ou menos, você tem que ter...comprar produtos que tenha qualidade na
hora da produção para você ter qualidade na hora da venda.
Entrevistador: É a qualidade e isso é o que você busca lá e quais que você acha que tem mais dificuldade
de alinhar com eles, na hora da negociação, falando com o fornecedor?
Entrevistado 05: O que eu vou te falar...
Entrevistador: Vamos dizer assim, tem coisas que já está bem, por exemplo a qualidade, nós estamos
prezando pela qualidade o fornecedor já sabe a qualidade que eu quero, ele já me mostra o portfólio dentro
do que eu espero, mas ai o que a gente dá uma briga é?
Entrevistado 05: É vamos dizer assim, é na sementeira, nos venenos até que não, mas na semente. Eu colho
em fevereiro, março, estou colhendo. Ai a partir disso eu já tenho a minha definição de quais variedades eu
vou plantar de novo de soja. Ai eu vou lá no meu fornecedor e compro, eu quero tal variedade, escolho lá
três (3 )variedades negocio com ele e beleza tudo certinho. Na hora de me entregar ele não quer entregar
três (3) as três (3) que eu comprei a cinco (5) meses atrás, a seis (6) meses atrás "a meu campo de produção
não deu, então ao invés de te entregar a variedade x eu vou te entregar a y" isso dai tem umas empresas que
são campeãs em fazer isso daí. Pionner é a chefe de carreira de fazer isso ai. Você compra um produto paga
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por ele, você compra um sapato 44 na hora de te entregar ele quer entregar um 42, e quer que você engole
aquilo lá ainda. Já aconteceu ai de empresa, Pionner mesmo, te devolver o dinheiro, mas ai você não planta
dinheiro, você planta semente. É um dos maiores problemas ai é a hora das entregas de semente, não são
todas tá? Mas elas dão...
Entrevistador: Dão um trabalho...deles atenderem seu critério.
Entrevistado 05: Seu critério. Ai tem umas que nem a sementes Adriana, estou citando nomes mas é, você
vai comprar dela, mas dai, você faz se você quiser, mas ai você faz se você quiser, porque é na hora da
negociação, eu quero comprar uma y30, eu quero mil (1000) sacos de y30, ele fala não eu te vendo trezentos
(300) de y30 e trezentos de 8490 e trezentos (300) quatrocentos (400) de outra, ele não te vende só a
variedade que você quer, porque? Com certeza as vezes ele tem umas que vende menos, outra mais. Mas
isso eu não crítico ele porque é na hora da negociação, certo, você compra se você quiser, se não quiser
você vai comprar de outro. Mas é nesse aspecto maios ou menos.
Entrevistador: Que tem esses problemas...É agora você falou como é feito o custeio da sua produção?
Entrevistador: Você busca financiamento em banco, você tem recurso próprio?
Entrevistado 05: eu busco financiamento em banco para algumas máquinas, mas o custeio e outras coisas
é próprio.
Entrevistador: O custeio de produção é próprio, mas o custeio de maquinário...
Entrevistado 05: O custeio de produção é próprio, mas o maquinário vamos dizer assim sessenta
porcento (60%) é financiado.
Entrevistador: Você acha que é crítico para a atividade a questão do custeio? Se é próprio, se é do banco,
se é na troca? Que o pessoal faz
Entrevistado 05: O que você diz? Se é fácil conseguir ele?
Entrevistador: Se ele te permite, vamos dizer se você tem o custeio próprio, ou se você tem crédito no banco,
você consegue ter um melhor resultado que alguém que tem que fazer tudo na base da troca por exemplo.
Entrevistado 05: O custo, o cara que troca paga vinte e cinco porcento (25%) mais caro o trocador, pode
colocar vinte porcento (20%), garantido, mais caro. Ai o banco...você vai pagar um jurinho ai, mas não é
ruim não.
Entrevistador: Ainda consegue ter uma....
Entrevistado 05: Consegue uma coisa melhor porque? Vamos dizer assim, você paga onze porcento (11%)
ao ano, a inflação dá isso daí, né? Você paga os juros mas a inflação come ele também, durante o ano. É
um pouco complicado as vezes você conseguir. O Banco do Brasil é um banco muito chato, muito, crítico
para você mexer com ele. Eu não tenho nem conta nele. Do Banco do Brasil não sou nem correntista dele.
Mas eles tem um número bom de clientes eu acho, acho não, ele é o maior ainda, mas ele da dinheiro para
o cara quando ele quer, e do jeito que ele quer. Não preza um cliente, não é aquele cara que quando você
chega lá, você é cliente e você é bem atendido, não, você é mal atendido no Bando do Brasil.
Entrevistador: Tem esse problema...Eu gostaria que você falasse no geral como você acha que é a gestão
das propriedades rurais, vamos pensar dentro da cadeia, você acha que as propriedades tem uma boa gestão?
No geral a sua visão como membro da cadeia, você olha para o pessoal que está junto com você, como você
avalia a gestão deles?
Entrevistado 05: Eu avalio assim, os produtores verdadeiros eles tem uma boa gestão. Uns mais arcaicos,
outros mais tecnológicos, mas eles tem. Agora os grandes grupos aventureiros que entram no mercado,
esses ai, entram para arregaçar nós. Porque ele vai captar dinheiro de fora, grande e depois ele vai dar tombo
em alguém. Porque um cara que paga vinte (20) sacos de arrendamento em uma área, e pega dinheiro
financiado de banco ai, alguém vai ficar sem receber. Quem que vai ficar? O banco grande lá na frente, vai
ficar. Mais nisso ele abasteceu o mercado igual eu, só que eu tenho que sobreviver. eu já faço isso tem trinta
(30) anos e o cara não ele entra faz isso cinco ou oito, dez (5 ou 8, 10) anos e cai fora do mercado. Quebrou
deu problema para um banco, para um proprietário de terra, que as vezes o cara se ilude e da carta de
anuência para financiar em cima da área, ai esse é um péssimo gestor. Agora aqueles que já estão no
mercado, são poucos que vão par trás, eu considero bons, agora o investidor irresponsável, esse arrebenta
nós.
Entrevistador: Eu entendi. Agora indo para o alinhamento da produção, você listou para mim quais são os
critérios, que você busca com o seu fornecedor, como você faz o alinhamento com ele? Quais são os
mecanismos que você utiliza assim, quando você está negociando, para passar para o fornecedor o que você
espera dele e como você monitora, que ele está entregando o que você pediu?
Entrevistado 05: O alinhamento é conversação, vamos dizer assim, o bate-papo e documento. Tem assim,
você tratando com, falando de multi, a conversa não vale nada, o que vale é o que está escrito. Com multi
é assim, agora com essas empresas menores ai, varia bastante o tête a tête o você conversar com ele, é desse
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jeito que você vai alinhando, agora se você falou com multinacional, escreva o que você quer, porque se
você não escrever, eles te atropelam mesmo.
Entrevistador: Em que momento que acontece essas negociações? Tanto essas que são realizadas
pessoalmente, como as que são feitas por contrato. Durante o planejamento da safra ou antes...
Entrevistado 05: É antes...quando você fala assim durante o planejamento é em um contexto geral, vamos
dizer assim, a gente fala de planejamento de safra o ano inteiro, porque enquanto você está colhendo uma,
você já está, nós estamos plantando, a partir do dia que nós plantamos soja, se o clima não atrapalhar nós
já sabemos o dia que vai colher, sabendo o dia que vai colher eu já sei até que dia que eu vou plantar de
novo a outra safra, então isso já acontece o ano inteiro.
Entrevistador: Ai você já vai fazendo, vamos dizer com uma safra que você começou a executar uma safra,
você já começou a planejar a próxima...
Entrevistado 05: Planejar a próxima.
Entrevistador: Quantas vezes, você conversa com seus fornecedores e clientes durante esse período de
planejamento para você chegar a um fechamento?
Entrevistado 05: A são várias vezes...
Entrevistador: Porque você poderia me dizer em média quantas vezes? Ou é muito...
Entrevistado 05: É muito complicado de te falar, porque como eu vou te dizer...As multi...a venda vamos
falar de venda, vamos partir para venda. Para venda geralmente quem negocia os nossos produtos é a
corretora. Eu ligo para a corretora fulana de tal e falo, tenho um lote de vinte mil (20000) sacos para vender.
Ai ela vai me informar, quem está pagando melhor, e quando eu não estou vendendo ela também me
informa todo dia. Ela me liga "Ó Entrevistado 05 fulano está pagando tanto, a empresa falando quer pagar
tanto, com prazo tal". Então eles informam isso dai quando a gente está com produto na mão é quase diário
que eles informam a gente. A não ser vamos dizer e o mercado, e ele também sabe o cliente dele, aquele
que vende quando ele acha que está no melhor, ou aquele que tem que vender. Então vamos dizer, o soja
deu uma recuada, as vezes, fica dez (10) dias quinze (15) sem procurar a gente, o mercado está em baixa,
ele não vai vender, começa a subir eles começam a informar de novo. Então a venda é mais ou menos assim,
se eu te falar diário é muito, mas não escapa de alguma empresa estar todo dia te ligando. Não escapa.
Entrevistado 05: E da compra é variável, vai do que você está buscando, a época que você vai comprar
semente de milho, você procura conversar com as empresas de milho, na época que você está comprando
os produtos para o soja e ai você vai nas de soja.
Entrevistador: É vamos dizer assim, você fala muito informalmente, mas vamos dizer assim na hora que
você já está fechando, quantas vezes você reuni, vamos dizer em um processo de venda, para finalizar, você
chega a fazer umas reuniões mais formais, ou não, é sempre nesse...
Entrevistado 05: Não as vendas é via fone. A compra não, a compra é no tête a tête oitenta porcento (80%)
das vezes. Ai você senta ai umas três ou quatro (3 ou 4) vezes.
Entrevistador: De três a quatro (3 a 4) vezes....
Entrevistado 05: Na compra, na venda é telefone.
Entrevistador: Deu preço...
Entrevistado 05: Deu preço é.
Entrevistador: Vende e faz. Está certo
Entrevistador: Você acha, você falou que as vezes na negociação dá umas boas brigas lá na parte da
qualidade, no alinhamento com o cliente. Você acha que os critérios de alinahmento que os seus clientes
adotam com você são justos?
Entrevistado 05: Não são injustos.
Entrevistador: Porque? Além desse (classificação) tem mais algum?
Entrevistado 05: A maioria que eu falo é em padronização mesmo, eu falo que são injustos. Porque é o que
eu falo, a Bunge contrata uma empresa para classificar, se chegar lá e der errada a classificação que o cara.
Vamos falar em Bunge e Kleffmann e Classpar. Claspar é uma empresa que faz a classificação de soja. A
bunge contrata a Claspar e vai carregar lá em casa, se chegar lá e der desconto a mais do que a Claspar
classifiou aqui. A Claspar é que vai pagar, qual que você acha que é a chance dela de puxar para o lado de
me descontar mais ou menos? Né? Ele não vai colocar o dele em risco de jeito nenhum, porque vai sair do
bolso dele. Então ele é sempre injusto. A Classificação é sempre injusto.
Entrevistador: Ele vai lá e classifica na hora que ele está retirando?
Entrevistado 05: Lá na fazenda, lá na hora que ele está retirando.
Entrevistador: Carrega o caminhão ele classifica?
Entrevistado 05: Classifica.
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Entrevistador: Ai de novo quando chega a Bunge classifica de novo lá?
A Bunge classifica de novo lá, se não bateu a classificação, com o dele, ele desconta da Claspar. Porque eu
vendi o produto lá, a partir do momento que saiu de lá não é mais responsabilidade minha, mas é
responsabilidade dela com a Bunge. Então filho, eles te metem a mão mesmo, se você não ficar em cima é
complicado.
Entrevistador: E com os fornecedores? Você tem algum problema de alinhamento? Algo que eles são
injustos, você relatou que as vezes eles não entregam o que você pediu. O que você pode relatar?
Entrevistado 05: Vamos dizer assim, em qualidade, em veneno é um pouco complicado você falar de
qualidade, porque é muito difícil dar problema. Quando dá você vai lá e realata eles se ajeitam ali. Mas é
difícil porque vem muitas intempéries no meio ai, o cara "Ah o veneno tal não funcionou" ai vem: "será
que não choveu em cima" você tem que ser muito consciente do que você está falando, o veneno, não
costuma dar problema não.
Entrevistado 05: Agora, volto a falar da semente de novo, você compra uma semente com noventa e cinco
porcento (95%) de germinação, ai eles entregam uma com oitenta (80), ai você vai ter que por mais planta,
e no por mais planta, você vai gastar mais. E antigamente você trabalhava, comprava kilos por hectare,
agora você compra plantabilidade, "ah eu quero jogar doze (12) pés por metro e custa tanto" então você
sabe quantas sementes você está comprando, ai se ele te entrega uma semente com dez (10%) porcento a
menos de germinação, você tem que jogar dez porcento (10) a mais, isso te custou dez porcento (10%) a
mais.
Entrevistador: Entendi. E ai como que você a fere a qualidade nesse caso da germinação da semente? Ou é
só depois que nasce? Faz os canteiro?
Entrevistado 05: Não, nós fazemos laboratório, eu faço o canteiro na fazenda e quando não dá bom o
canteiro, eu trago para o laboratório. Faço analise.
Entrevistador: E com fertilizante, tem alguma coisa desse tipo?37:42
Entrevistado 05: Tem também, fertilizante, mas fertilizante se você está na dúvida você vai lá e, mas é ai
que eu falo, você comprar de empresas idôneas, mas se você tem dúvida, você chama a empresa lá, ela faz
a coleta, jeito certo dela lá, que é os padrões de fazer a coleta, ai ela te dá uma amostra e ela faz outra, ai
você manda analisar também.
Entrevistador: Para ver se está dentro dos padrões, que você pediu. Esses produtos, no caso o fertilizante a
semente, você precisa ter algum cuidado especial? No recebimento deles?
Entrevistado 05: Sementes sim, semente tem armazenagem, nós temos câmara fria na fazenda para guardar
semente. Porque ela vem, ou o depósito que ela está, ela está numa câmara fria, ou ela está em altitudes
elevas, que é Cerra da Petrovina, que é Brasília, que ai você estando no alto está fresco. Você vem para cá
a disparidade, ai arrebenta a qualidade dela. Então os adubos é mais fácil, mas a semente sim, a semente
tem, nós mesmo guardamos tudo em câmara fria nossa semente.
Entrevistador: O adubo, não precisa? Porque eu já vi em algumas propriedades eles colocam o adubo, no
próprio Talhão.
Entrevistado 05: O adubo é, nós fazemos isso ai. Nós não colocamos no talhão, porque nós aplicamos com
o caminhão, então o caminhão é rápido para vir, então nós deixamos na sede. Mas não dentro do barracão.
Nosso adubo vem tudo a granel e amontoa tudo lá no tempo lá. E na hora de aplicar, só não os nitrogenado,
quando você parte para adubo safrinha, ai você precisa ter qualidade na armazenagem sim, porque ele é
nitrogenado, umidade mela e não tem quem aplica. Então os nitrogenado tem que ser bem armazenado, sim.
Entrevistador: Então ai faz uma diferença.
Entrevistador: Com relação o gerenciamento, mais o relacionamento que eu comentei com você no inicio,
a gente sabe que tem relações né de cooperação, tem as relações de competição e na teoria nós temos o
momento que ocorre as duas coisas ao mesmo tempo, você tem cooperação e competição ao mesmo tempo.
Que dai chama coopetição. Então vamos tratar um pouco disso agora.
Entrevistador: Dentro da cadeia de suprimentos, você percebe que existe cooperação entre você e os outros
membros, os fornecedores e os clientes? Onde você julga que tem uma relação de cooperação entre vocês.
Entrevistado 05: Cooperação você fala os dois juntos, ou só...
Entrevistador: Só um , só cooperação, se ajudar
Entrevistado 05: Sempre tem os seus parceiros ai né? É
Entrevistador: Você pode citar os principais, o que ocorre com mais frequência?
Entrevistado 05: Como eu vou te expressar isso...
Entrevistador: Fica a vontade, descreve como ocorre a situação...
Entrevistado 05: Estou pensando do jeito que eu vou te falar. Você está me perguntando na hora de uma
compra, vamos dizer?
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Entrevistador: Pode ser na hora da compra, pode ser na hora de uma assistência, pode ser na hora de fazer
uma parceria para fazer um campo de testes...
Entrevistado 05: Parceira para campo de testes você faz com os seus companheiros mesmo. Porque tem
uns que só quer ir lá te sugar mesmo, então se você for abrir para todo mundo fazer testes, você faz um
canteiro na sua fazenda. Porque todo mundo quer mostrar, e ele está fazendo a parte dele, ele quer mostrar
o seu produto, então na parte de fazer teste na fazenda a gente é bem limitadão. A gente limita em dois ou
três (2 ou 3) que são os seus parceiros, que são os que cooperam com você também. Agora aqueles que são
esporádicos que você negocia com eles. Nós não abrimos não.
Entrevistador: Há mas tem alguns que sempre estão ali? Você pode citar alguns exemplos?
Entrevistado 05: Tem, tem. A Morgam mesmo é uma empresa que sempre é aberta ai para fazer testes na
fazenda.
Entrevistador: Ela faz testes de?
Entrevistado 05: A Morgam de sementes?
Entrevistador: Você pode citar além de sementes, alguns outros?
Entrevistado 05: Defensivos, Syngenta também.
Entrevistador: E com os clientes tem alguma relação de parceria de cooperação?
Entrevistado 05: Pouca hein.
Entrevistador: Você pode me citar um?
Entrevistado 05: Olha mais é bem difícil de eu te achar um heim. Porque eles não querem saber, eles
querem acabar e acabou, os para quem estou vendendo, você quer saber...ó é pouco. Não sei se eu vou te
achar uma qualidade de parceria deles ai não (risos). Agora as empresas que a gente compra ai tem mais.
Entrevistador: Por exemplo, deixa eu pensar aqui, como você tem armazenagem, tem as vezes um lote
maior, as vezes você consegue um preço maior por ter isso, ou você consegue ter alguma cooperação, por
exemplo a sua armazenagem está toda ocupada e você precisa guardar, ele guarda para você.
Entrevistado 05: Ele guarda, mas ele me cobra, por isso que eu falo, as empresas que te compram, ninguém
te alisa não. Eu não vejo nada. Para te falar bem verdade mesmo, eu não consigo, ver muito um ponto que
eles tentam ajudar a gente ai não.
Entrevistador: Na hora de...pensando nessa questão de cooperação
Entrevistado 05: Deixa eu te da um exemplo, do quanto eles são rigorosos, a uns cinco (5) anos atrás eu
fiz um contrato com a ADM, de entregar treze mil (13000) sacos de soja para eles, no armazém deles, eu
estava colhendo e entregando, eu estava tirando de uma área que é perto deles, não estava nem indo para o
meu armazém, então do jeito que colhia ia para o armazém deles, beleza. Entrego, entrego a última carga
que eu encontrei faltaram 4 sacos para eu cumprir o contrato de treze mil (13000) sacos, mas eu não tinha
recebido. Eu fiz um contrato para entregar e dai receber, eu entrego dia 28/02 e recebo 15/03. Beleza
entreguei o contrato falou quatro (4 ) sacos para entregar o contrato, moço quatro (4) sacos, ele desconta os
quatro sacos na hora de me pagar e beleza, né? Chegou no dia quinze (15), cadê o dinheiro, não entrou o
dinheiro da Bunge, da ADM. Ai ligamos lá "Porque? Não vocês não cumpriram o contrato ainda. Mas gente
não cumpriu o contrato? falta quatro (4) sacos para entregar. Mas se não entregar os 4 sacos, não podemos
fazer o pagamento". Dai eu levei de birra também, peguei e falei para o meu gerente coloca cinco (5) sacos
em cima da caminhonete e vai lá e descarrega quatro (4) se faltar ainda o que não der você repõe. Entregou
os quatro (4) sacos para pagar. Então você me fala, onde é que eles cooperam com a gente, ai? Não
cooperam de jeito nenhum.
Entrevistador: Você falou ai na cadeia, e quais são as operações internas que são beneficias com a
cooperação? com os fornecedores? Você falou das parcerias com os campos de teste, já são algumas
parcerias com os fornecedores, tem mais alguma? Que você julga, que seja ali no processo produtivo, que
seja relevante para o seu negócio?
Entrevistado 05: Olha que nem na parte de defensivos, eu compro faz dezesseis (16) anos da Sinagro, do
soja, o milho é variável. E eles já adotam, eles tem isso para todas as empresas, mas para nós eles dão mais
enfase, eles tem um agrônomo que fica direto na nossa área, nós também temos um agrônomo que a gente
paga para ele também. Mas eles também tem um agrônomo que deixa lá, quando a gente precisa, ele está
lá. A gente não precisa muito porque temos um pago. Mas eles tem que trabalhar em conjunto. Que nem,
nós compramos um área limpa (lavoura limpa) da Syngenta. Então se o agrônomo deles não trabalhar em
conjunto com o nosso eles já se desalinham, então não tem jeito. Então eu falo que isso ai é uma parceria
deles. Assistência agronômica.
Entrevistador: Assistência agronômica? Ai eles acompanham então de forma bem próxima? Tem mais
algum outro além dessa assistência técnica na parte de defensivos? Na semente ou no plantio?
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Entrevistado 05: Não...a semente só quando você chama, eles vão. Igual esse ano mesmo na semente,
aquilo que nós estávamos falando, eu comprei da Sinagro, da sementeira deles com noventa e cinco
porcento (95%) de germinação, não deu, deu oitenta e três (83) no meu campo, ai eu já chamei eles, só que
ainda bem que era a última variedade que eu ia plantar. Ai eles trouxeram para o laboratório, e eu já tinha
começado o plantio. Tem horas que você tem que ser bem taxativo no que está fazendo e eu já tinha
começado o plantio. Quando eu vi que as sementes deles não estava das melhores, eu fui lá na outra
variedade que eu estava plantando, e fiz um teste, coloquei em uma caixa de semente e andei duzentos
metros em uma linha lá, na mesma plantabilidade que estava as outras. Em uma plantadeira de trinta e
quatro 34 linhas, todas elas caem igual, né? E coloquei na deles, e nisso eles trouxeram para o laboratório
o deles, ai eles voltaram "Não Entrevistado 05 dá noventa e quatro porcento (94%) de germinação" e eu
falei, não dá, dá 83 porque eu fiz o campo você vai lá olhar, não pode plantar que eu garanto noventa e
cinco (95). Eu falei eu não vou plantar, vou fazer o que está no meu lá, ai faltou semente para cem hectares
(100), eu tinha para mil (1000) faltou para cento e noventa e seis (196) hectares, ai eles me repuseram a
semente, mas porque? Porque eles viram que quando nasceu, lá no campo mesmo. Eu chamei eles e falei,
vocês vão conferir comigo a plantadeira, vocês vão lá e contar, ao invés de onze (11) sementes que eu tinha
que jogar, eu estou jogando treze (13), então vocês vão lá e contam, dai o técnico foi lá, o cara da sementeira
foi lá. Não ele está jogando 13, ai depois foi lá e contou, deu só os oitenta e poucos mesmo, ai eles me
repuseram a semente. Então é isso dai, a sementeira só vai lá quando você tem algum problema.
Entrevistador: Eles dão assistência no plantio? Você tem alguma parceria no plantio ou não? Para analisar,
para ver se está caindo na linha certo as quantidades, eles...
Entrevistado 05: Sim se você pedir eles vão sim, eles te dão uma passada, eles vão sim. Principalmente no
milho eles te dão mais assistência que no soja.
Entrevistador: Porque que tem essa assistência maior?
Entrevistado 05: Porque o milho o erro é muito crucial, a semente...o soja você joga onze (11) plantas, se
você der uma erradinha lá e ficar com dez (é uma planta) de dez para onze e o milho que você dois ponto
sete (2.7) três (3) por metro, se você tiver um erro e perder uma (1) semente você pede quantos porcento?
A proporção é muito grande
Entrevistador: A proporção é muito grande, se você perde uma, você perde trinta porcento (30%)
Entrevistado 05: Isso, se tá louco! É muito né?
Entrevistador: A gente falou da cooperação. Em quais etapas que você julga que tem mais competição com
seus fornecedores e seus clientes?
Entrevistado 05: A competição com os fornecedores é o preço na hora da compra. Ai tem bastante
competição. Os fornecedores cara...os meus clientes é a comercialização também, mas isso ai ainda não é
caso a caso. É um caso a caso ainda assim, quando você tem armazenagem, ai eles te tratam um pouco
diferente, mas se você cair na vala comum do cara que entraga o produto no armazém para vender depois
para aquela empresa, você está ferrado. Mas quando você tem o armazém na fazenda, você tem a
competição para mim na hora da venda, você tem, para mim você tem porque ai eu vendo para quem eu
quiser, né? Ai você tem competição no financeiro.
Entrevistador: E com...a gente falou de fornecedor e cliente. E com outros produtores? Você tem ações de
cooperação?
Entrevistado 05: De cooperação tem "O tal variedade está indo melhor" tal adubação que eu estou fazendo,
um veneno não está matando tal coisa, a gente isso dai falamos muito. Você abre o leque, né? Não tem
competição. Eu falo que é raro, tem aqueles um, mas em geral você não tem competição no processo não.
Você tem bastante cooperação.
Entrevistador: Quando...e tem outras ações que desenvolve parceria com outros produtores? Além dessa
troca de informações? Tem mais alguma coisa que faz?
Entrevistado 05: As vezes eu estou apertado de colher...não sei se é nessa enfase, eu estou apertado de
colher, eu vou lá colher para o meu vizinho, quando ele folga ele vem e colhe para mim. Plantio também
as vezes acontece isso ai "Ah eu to folgado e você está apurado, eu vou lá e planto para você, depois quando
você folga, você me ajuda". Outra coisa que a gente faz muita troca ai é com os vizinhos é de colheita,
colheita faz muito.
Entrevistador: Colheita tem muita parceria? E ai faz na parceria mesmo ou tem alguma troca?
Entrevistado 05: Tem muita parceria. As vezes quando o cara tem condições de pagar de volta em serviço
ele te paga, se não chegou no final do período vamos dizer, eu fui lá e colhi para você quarenta mil (40000)
e você veio e colheu para mim só vinte (20) ai tem que pagar os vinte (20) que eu colhi para você. Alguns
é assim, tem uns que não, que deixa de um ano para o outro, quando você tem parceiros bons mesmo, você
deixa para o outro ano, vai tocando, a hora que der acerta. Eu tinha um vizinho meu que a vida inteira ele
ficou devendo colheita para mim, esse ai não era parceiro não, a vida inteira ele tinha uma (1) máquina e
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nós tinha três (3), nós sempre ajudamos ele a colher, ai quando ele folgava ele vinha colher para nós, mas
vamos dizer assim, passava o ano e ele ficava devendo um monte de colheita para nós, passava outro e ele
ficava devendo, isso foi durante uns dez (10) anos. Ai ele se estabilizou financeiramente ele comprou uma
máquina, mais outra máquina, o primeiro ano que eu fiquei devendo colheita para ele, ele veio e me cobrou
(risos). Ai é duro né? O que eu fiz com ele? Não fiz mais nada. Nem emprestei e nem pedi. Não, não briguei
com ele também não. Mas eu achei muito errado, ele ficou com certeza mas de dez anos devendo colheita
para mim, mas isso não muda nada, você ir lá trabalhar um dia, dois dia a mais com a máquina, para mim
não muda nada. O dia que eu fiquei devendo para ele, ele veio cobrar "Olha nós precisava acertar, eu colhi
para você esse ano lá" falei "não quanto é?" Paguei duzentos (200) e pouco sacos de soja para ele, não é
nem pelo valor é pelo que parceria é essa? Vamos dizer?
Entrevistador: Mas essas relações acontecem sempre? Continua acontecendo?
Entrevistado 05: Acontece sempre, ainda continua acontecendo.
Entrevistador: Tanto para o plantio como para a colheita?
Entrevistado 05: Pulverização também
Entrevistador: Pulverização acontece também essa troca? Tem bastante então?
Entrevistado 05: Tem sim.
Entrevistador: A coopetição quando ocorre os dois ao mesmo tempo? Que momento que você considera
assim, que são um dos momentos mais complicados de gerenciar. Porque ao mesmo tempo que você está
fazendo uma parceira, mas ali tem uma briga, também envolvida ali.
Entrevistado 05: Cara com produtor é difícil, eu não levo para esse lado não. A o meu vizinho...eu estou
colhendo melhor do que ele, eu não vou falar o que estou fazendo. Não sei se é disso ai ou na
comercialização, comercialização é complicado, comercialização envolve muito mais gente, não tem como
você...
Entrevistador: E na comercialização? Com produtor não tem, mas na comercialização tem? Você pode citar
alguns momentos?
Entrevistado 05: Tem. Olha esses dias mesmo veio um picareta comprar milho aqui. Ai eles pegam as
pessoas, os que tem mais produto na fazenda. O cara veio aqui querer milho, nós estávamos querendo trinta
e um reais (R$31,00) no saco de milho, ai ele falou assim "no seu eu não vou pagar trinta, porque por trinta
(30) eu compro do Osmar Brunetta. E compro do Moisés Patrício, que é da Europa América". Pô o Osmar
nós tomamos cerveja todo dia junto, o Moisés não sou amigo dele de tomar, mas vendi uma fazenda para
ele já, me dou muito bem com eles. "Você compra? Não se eu não comprar de vocês eu compro deles". Ele
saiu de dentro da sala eu liguei para o Osmar "Osmar tem uma cara ai, de Goiás, que está comprando milho
seu?" Ai como que foi a história "Tá mais eu estou pedindo, trinta e dois reais no milho e ele quer me pagar
só trinta (30,00)." Ai eu falei "eu pedi trinta e um (31) aqui e ele falou que por trinta (30) ele comprava seu"
ele falou "não meu ele não vai comprar por trinta (30) também não". Ai eu liguei para o Moisés Patrício
também "Moisés você está vendendo?" "Não, ele me ligou mas eu não estou vendendo milho agora não".
Po então o cara quer então? Só nós que tinha o milho lá, ai ele não comprou de nenhum dos três (3) também,
mas nosso ele também não comprou, falando que fulano vende e outro está vendendo.
Entrevistador: Isso é competição com ele, com o cliente, e com o fornecedor é na hora da compra?
Entrevistado 05: É na hora da compra. Ai tem coopetição bastante.
Entrevistador: Você pode citar exemplo?
Entrevistado 05: Ele quer saber o preço do outro para fazer mais barato.
Entrevistador: Ai tem bastante?
Entrevistado 05: Tem bastante?
Entrevistador: E quando é os dois ao mesmo tempo? A cooperação e a competição ao mesmo tempo?
Entrevistado 05: Ai eu falo quando você...vamos dizer assim, eu estou cotando lá entre quatro (4) empresas,
ai chega em um número que está bem afunilado entre elas. Eu vou dar preferência para aquele que eu tenho,
mais jeito com ele, mais parceria, mais proximidade.
Entrevistador: Você acha que a relação interpessoal, faz diferença?
Entrevistado 05: Faz diferença. Que a interpessoal não é assim de eu me dar bem com você que está me
vendendo. É você sempre estar levando alguma coisa boa para dentro da minha fazenda também. Não só
indo lá me vender, virando a costa e ir embora. Eu falo que ai é a cooperação do cara, ele está lá no seu dia
a dia levando novidades para você, te levando uma tecnologia diferente, ai você acaba...
Entrevistador: Então quando você tem um parceiro que tem esse hábito, ele vamos dizer, de...
Entrevistado 05: De colaborar com você..
Entrevistador: Ele te passa informação. ele está te dando informação.
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Entrevistado 05: Sim! A verdadeira, não é o picareta. Ai esse cara você tem a brecha com ele.
Entrevistador: E isso é importante, para vamos dizer, isso faz diferença no sucesso da sua organização.
Entrevistado 05: Ah faz, né. Eu vou te dar um exemplo bem assim. Tem um menino que ele deu assistência
para nós durante dois (2) anos. Ele era agrônomo nosso, nosso não, da empresa que nós comprávamos da
Sinagro. Eu nunca vi um cara gostar tanto de dinheiro igual aquele, nunca vi, eu considero ele um dos mais,
que gostar de dinheiro daquele tanto, não tem. Ai ele tem um parapente desses de voar aqui em cima da
cidade. Todo mundo tem, todo mundo tem não, os que tem é de uma pessoa. O dele é de duas, outro dia ele
me ligou "O Entrevistado 05, você está fazendo o que agora? Falei nada. Vamos dar uma volta de
parapente? Ah vamos embora." Saímos daqui de frente para o escritório, demos uma volta e tal, com o
parapente gostoso, agradeci o convite dele. Depois que nós voamos e tal, "O Entrevistado 05" lá em cima
voando, conversando alguma coisa, "Você já comprou tudo as suas sementes de milho? Eu já comprei sim,
porque? Porque nós não negociamos mais faz tempo não sei o que tem lá e tal...nós tínhamos que voltar a
negociar de novo". Falei "Não uma hora da certo tal". Ele "Mas você vai abrir espaço para mim lá?" Ai eu
falei "mas para você fazer teste ou por comercial?" Ele "ah os dois". Ai eu falei "a cara nós estamos meio
cheio". Porque ele é muito dinheirista, ele é o cara que só te procura na hora de negociar. Inclusive me
chamou para ir andar por causa disso ai, porque eu não compro mais dele, então você vê que o cara está
com puro interesse em cima de você. Então um cara desse não é parceiro seu, não é não tem...
Entrevistador: Então no caso você deu um exemplo negativo, então um que seria positivo é o cara oposto
que está sempre...
Entrevistado 05: Eu falo assim, o Zé conhece muito bem ele, o André da Fertibrasil, que vende Morgam e
vende Fertipar. Um cara daquele lá eu confio em noventa porcento (90%) do que ele fala para mim. Porque
o cara não está com o intuito de te enganar, ele está te falando a verdade, você acredita ou não acredita.
Então um cara desse é seu parceiro. Um cara desse eu considero parceiro.
Entrevistador: E ai a cooperação é principalmente nessas trocas de informação?
Entrevistado 05: É, principalmente de informação.
Entrevistador: Bom e agora, já estamos acabando, já estamos chegando lá. Em relação ao desempenho da
empresa. Você acha que, você conseguir ter um bom relacionamento, conseguir alinhar bem os critérios
com os seus clientes, isso faz diferença no desempenho da sua empresa?
Entrevistado 05: Muito.
Entrevistador: Você pode citar um exemplo?
Entrevistado 05: Acho que isso é uma coisa muito fácil de dar exemplo. Cara se você não está alinhado
com os seus cooperados, ali em volta de você, tanto o teu administrativo, como os seus funcionários, como
de quem você compra, tem que ter sincronia não tem jeito. Agora como que eu vou te dar um exemplo?
Entrevistador: Ou como você faz a sincronia do seu pessoal com o pessoal deles? Como que é feito? Como
que vocês se acertam? Esse ajuste?
Entrevistado 05: Cara é de dia a dia e de confiança. De você aprender a ter confiança nas pessoas, saber
nas que você pode confiar ou não. É mais ou menos assim.
Entrevistador: E vai no relacionamento diário? Na convivência...
Entrevistado 05: É diário. Na convivência. Eu pego uma empresa que nós não falamos nada ai, de
assistência técnica, eu tenho uma Stara e tenho uma Case que são as principais empresas que nós
compramos. Os caras da Stara eu posso confiar no que eles falam para mim. Os da Case eu já não posso
(risos). O cara da Case, com certeza eles tem problema, não sei se é financeiro baixo, ou o que que é. Eles
tem uma rotatividade muito grande de funcionários, porque você não consegue ajustar com o cara. Porque
quando você está alinhando com o Zé, entra o João. O pessoal da Stara não já é diferente, é mais ou menos
sempre os mesmo. Vai muito ai também, a Stara aqui a representante é a Terra Máquina, quem é a Terra
Máquina? Os dois donos estão lá todo dia. Então, qualquer cosia você vai no dono falar. Agora na Case é
uma Agrofito, Agrofito é o Tiarini que mora em Rondonópolis, que é o dono. Você já não consegue falar
com o dono, então isso ai te atrapalha bastante o relacionamento. Não que o dono seja o relacionamento,
melhor que os outros, mas ele tem a voz ativa melhor em cima do negócio. Isso ai eu falo que é no dia a
dia que você vai conseguindo fazer o alinhamento.
Entrevistador: Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar, que a gente não conversou, que você julga
que é importante para sua competitividade? Para você ter uma empresa que está tendo sucesso? Algo que
eu esqueci de comentar? Para você falar "Oh Entrevistador, faltou você me perguntar de tal coisa que é
importante?"
Entrevistado 05: Não sei nem se é você ia me perguntar. Mas ai também é uma coisa complicada também,
é aquilo que eu falei lá no começo. A instabilidade no Brasil que nós vivemos, isso ai deixa a gente bem
instável. Agora no meu dia a dia ali eu não sei. No meu, na minha de fazenda, no risco Brasil, isso ai
atrapalha bastante a gente.
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Entrevistador: Então o ambiente isso faz diferença na sua competitividade? A conjuntura?
Entrevistado 05: Faz,
Entrevistador: Agora do aspecto operacional, da rotina, de produção?
Entrevistado 05: Não isso dai você me fez bastante pergunta ai já.
Entrevistador: Você acha que deu para exemplificar bem?
Entrevistado 05: Deu.
Entrevistador: Só mais uma pergunta. Você faz parte de alguma cooperativa? Pool de compra
Entrevistado 05: Não nenhuma. Pool de compra também não. Única cooperativa que eu trabalho é a
Primacred.
Entrevistador: É uma cooperativa que é um banco?
Entrevistado 05: Que é o banco daqui.
Entrevistador: Bom Entrevistado 05, basicamente é isso, a partir do que a gente conversou, como eu disse
é uma fase exploratória, e a partir de tudo que você me falou eu vou refinar para fazer, um questionário que
é mais curto e ai eu vou aplicar com muitos produtores.
Entrevistado 05: Então você está fazendo uma base. Tentando não vai fazer uma base.
Entrevistador: Vou construir uma base que vai me servir para essa outra fase. Ai eu queria saber se posso
contar com as suas respostas depois, se nessa fase, posso voltar a te procurar, que é muito importante. A
gente vê que vocês tem um dia a dia de gerenciamento que é bem movimentado, pelo que você me falou é
o tempo todo conversando, negociando, ajustando. Então a gente tem muito ai que aprender com vocês.
Entrevistado 05: Eu falo assim. A gente acha que é tranquilo, que sou eu e meu irmão os dois sócios, rapaz
você fala aqui está sossegado. Viaja um para vê, fica só um. Moço do céu parece que tudo é só nós. Mais
nem eu nem ele, nós viajamos, para onde for, o telefone nunca desliga toca direto. Mas dai quando você
afunila o dia a dia em um só, aperta também heim. Tem dias que não, mas tem dias que sim.
Entrevistador: Vocês dividem as funções ou..
Entrevistado 05: Mais ou menos. Nós dividi, mas assim, parte de comercialização ele também atua, mas
eu acabo fazendo mais. Mas também, a maioria, ele sempre está por dentro do que estamos fazendo, então,
não é dividir, uma faz um pouco, outro faz outro pouco. Acaba que um se adapta mais a um setor.
Entrevistador: E ele cuida mais do campo?
Entrevistado 05: Ele cuida bastante do campo. Mas também do comercial, no comercial de compra ele não
vai muito não. Mas do comercial de venda ele é ativo.
Entrevistador: Ele atua bastante. Divide mais ou menos assim...
Entrevistado 05: Eu também comercializo bastante, mas esse ele opina bem. Agora o de compras não,
porque quem está no dia a dia, você está mais envolvido ali né. Ele se envolve com todos os fornecedores
sim. Mas na hora de comprar mesmo não, porque eu já sei o seu preço, já sei o do outro eu já sei.
Entrevistador: A parte do fornecimento acaba ficando mais com você.
Entrevistador: Bom é isso mesmo. Agradeço muito a sua ajuda e por dispor do seu tempo e espero poder
em breve trazer resultados, eu pretendo ai quando tiver resultados, mostrar para vocês. Mostrar como está
acontecendo. Eu pretendo depois dessa fase que vai ser mais ampliada nas principais regiões produtoras do
Mato Grosso, e ai quando tiver um compilado, trazer para vocês. Também estou buscando parceria com a
Aprosoja por meio disso a gente consiga vir e expor para todo mundo, de repente em uma reunião do
sindicato, para poder divulgar os resultados. A gente também quer colaborar e me coloco , em nome da
Universidade, a disposição se um dia gente puder ajudar, precisar de alguma coisa. Também pode procurar
a gente que vai ser um prazer atender.
Entrevistado 05: E não é fácil para vocês conseguirem isso ai não né? Só consegue por meio de gente que
conhece. Porque ninguém quer ficar ai dando resposta e ficar respondendo, não é muito fácil. Mas é assim
que surge as coisa né?
Entrevistador: É assim que a gente consegue.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 06
Trading – Primavera do Leste – MT

Legenda
(: )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi:tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí:fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Entrevistado 06 você está atuando do mercado de trading
Entrevistado 06: Isso
Entrevistador: Qual a sua função?
Entrevistado 06: Comercial. Gerente comercial
Entrevistador: Sua formação?
Entrevistado 06: Administração com MBA em agronegócio
Entrevistador: Quanto tempo você está nessa função?
Entrevistado 06: 12 anos
Entrevistador: Dessa empresa que você falou..
Entrevistado 06: Dois anos
Entrevistador: Entrevistado 06 No caso eu vou pedir para você pensar, nos seus principais fornecedores,
como você é trading, em soja e milho, nesse primeiro momento. Quem são os principais fornecedores para
você em termos de volume?
Entrevistado 06: Produtores? Mas eu cito assim a fonte ou nomes?
Entrevistador: Pode ser as principais fazendas ou grupos que produzem, que você adquire a produção, não
precisa identificar individualmente.
Entrevistado 06: Brunetta, Tomazetti,
Entrevistador: Produção de soja e milho você usa mais para o mercado interno ou para exportação?
Entrevistado 06: Nossa empresa que é mais para o mercado nacional. Mais para o consumo humano mesmo,
no mercado nacional.
Entrevistador: Quantos porcento (%)?
Entrevistador: Cerca de noventa e cinco porcento (95%) nacional.
ntrevistador: No feijão no caso quantos?
Entrevistado 06: Cerca de meio a meio cinquenta cinquenta (50/50).
Entrevistador: Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho aqui?
Entrevistado 06: Diretamente, diretamente aqui em torno de sete (7) pessoas indiretamente até dez (10)
pessoas.
Entrevistador: Você pode passar para mim a faixa de faturamento? Aqui tem uma classificação do BNDS.
Ele faz por faixa, em qual das três faixas?
Entrevistado 06: 90 milhões ou menos.
Entrevistado 06: Até um dos fatores ou dos motivos da gente se encaixa no primeiro agente não faz 100%
faturamento direto pela empresa, empresa é nova tem poucos benefícios, E a questão fiscal aqui no estado
ultimamente tem...O governo tem tirado bastante subsídios ou os benefícios fiscais que existiam tanto para
o produtor rural quanto para empresa jurídica, então você acaba fazendo parceria com empresas ou
propriamente dito as tradings no caso de exportações que a gente fez até mesmo indiretas você acabou não
pagando imposto, mas ela assim que faz a venda direta,
Entrevistador: Você acaba formando uma parceria para...
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Entrevistado 06: Isso perfeito
Entrevistador: Entendi. Na sua opinião as empresas rurais pensando nas três que são foco da pesquisa elas
tem uma boa administração na sua opinião? Como você avalia gestão? Você poderia falar para cada um?
Entrevistado 06: Eu vejo que uma parcela muito bem gerenciada, muito bem administrada, outra parcela
tenta administrar e aceita uma administração externa, acompanha o mercado, A outra ainda é vista como
produtor rural não é visto como uma empresa não não é visto como administrador falta ainda daquela gestão
profissional dentro da propriedade. Muitos ainda não trabalho de forma efetiva é uma empresa familiar
ainda não buscou uma capacitação para ter a gestão adequada que precisa . Eu vejo que isso é bem dividido
eu diria que 33% pra cada um, você está me entendendo? Não tem como eu avaliar eu vejo que tem um
crescimento, de 10 anos pra cá, eu vejo que 20% era profissional essa administração. Vejo que vem
aumentando e a tendência que aumente muito mais ainda.
Entrevistador: Então você avalia que no caso dos produtores am33% 1/3 deles estão com uma gestão
profissional. E no caso das tradings como você avalia?
Entrevistado 06: A trading eu vejo que, não falando por nós, em torno de 90% está bem preparado, claro
tem a sua margem de erro, Ela trabalha, a gente até discutiu isso ontem, avaliando mercado futuro câmbio.
Ela tem um estudo muito detalhado das regiões produtoras dos países produtores, pause consumidores,
cruzando informações com o clima não só clima e câmbio mais cruzando câmbio, clima e tendências, É
bem mais bem apurada A informação do que o produtor que avalia. Ele avalia que ele pode produzir o que
ele tem condições de produzir na terra dele você está me entendendo? A trade ela está bem mais preparado
para atuar no mercado eu não vou dizer prever, mas trabalha cruzando informações para não ser
surpreendida em questão de faltar produto, sobrar produto, ela trabalha correndo o menor risco possível.
Entrevistador: E no lado dos fornecedores de insumos?
Entrevistado 06: Eu vejo que os fornecedores de insumos, ele se resume as tradings. Elas fornecem os
insumos, elas travam os contratos e depois compram a produção. Parte da produção já está até
comprometido para custear os insumos que elas mesmos forneceram, então é uma cadeia que eu não vou
dizer que existe o monopólio porque hoje existe sim várias empresas, aquele percentual independente
profissional que já buscou outras formas de recursos, ela não ficar sem porcento amarradas às tradings. Ela
pode não ter a capacidade de armazenamento da sua produção, porém ela tem capacidade suficiente para
implantar a lavoura colher esse soja, milho E aí depende única exclusivamente de um silo de um depósito
dessa trading. Mas no geral a trading acaba que ela consegue trazer para ela toda essa responsabilidade mas
também vantagem de fornecer o insumo e fixar ou contratar boa parte da produção.
Entrevistador: Então eles tem uma coordenação muito grande da cadeia eles estão coordenando ali...
Entrevistado 06: Na verdade a responsabilidade da produção para o produtor, É um risco muito alto, ele sai
desse risco o risco é de financiar de fornecer o insumo e não conseguir receber de repente por fatores
climáticos entre outros. Mas é bem menor o risco do que propriamente cultivar, produzir.
Entrevistador: Na sua opinião, quais são os critérios competitivos. Os aspectos cruciais para sua
sobrevivência como membro da cadeia e soja e milho? Que você diz olha nós temos que dar uma ênfase
que a nossa core competência é essa para poder se manter no mercado
Entrevistado 06: Se nós quiséssemos aumentar o nosso percentual de participação, de crescimento nesse
nicho, nós teríamos que nos adequar a essa condição que eu falei, gente não atua fornecendo insumos. Uma
vez que você queira fazer uma participação e trabalhar obtendo o lucro na compra dessas comodities de
soja e milho, maneira de entrar nesse mercado e atuar desde a implantação da lavoura. Que é fornecer
semente fazer aquela parceria, questão de adubo, alguns defensivos, você acabou tendo a liberdade não
somente de fornecer os insumos mais ter uma margem ali, mas ter a segurança de ter o produto lá na frente.
Porque em anos difíceis de baixa produção em virtude de clima entre outros, os que mais tem produtos
disponível são aquelas tradings que optaram por financiar ou adiantar os insumos e travar a compra da
comoditie. Então deveria haver um avanço por esse lado da nossa parte. Ai você tem como avançar crescer
no percentual desse mercado e agregar maior valor
Entrevistador: Na administração nós estudamos que tem os critérios de custo qualidade velocidade
flexibilidade inovação, tempo. Desses critérios que estão listados quais que você julgua importante para
você como membro da cadeia para você se manter
Entrevistado 06: Ordem de prioridade?
Entrevistador: Pode colocar uma ordem de prioridade conforme você julgar qual é o primeiro segundo
terceiro...
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Entrevistado 06: Para despertar o interesse não vou nem falar do consumidor final tem que ter qualidade e
aí uma coisa está ligada a outra, É claro né? Então teria que ser qualidade voltada a custo, está entendendo?
Então primeira qualidade voltada a custo.
Entrevistador: Estes seriam os dois principais na sua opinião?
Entrevistado 06: Isso
Entrevistador: Você já falou um pouco disso mas, a A governança global dessa cadeia é feito por quem? Na
sua opinião?
Entrevistado 06: Nós discutimos isso aqui ontem. Grandes mercados consumidores, seja por consumir ou
financiar a compra da matéria prima transformar repassar para outros países. A gente está falando de
Estados Unidos, China e Índia. São países super populosos e que tem comprado boa parte dessa produção.
Entendeu? Claro que a gente sabe que na sua totalidade clima interfere em ter uma safra do ano. Tanto em
termos financeiros quanto de produção a gente sabe que o clima o câmbio tudo isso interfere. Porém, as
finanças destes países estando em ordem, falando de China e Índia que são países altamente populosos
consumidores, A simples tomada de decisão o aumento na quantidade vindo aqui importando aqui do Brasil,
dai faz com que de uma tendência tanto de implantação aumento de produção ou mesmo nos lucros nos
retornos financeiros. Porque você pode não ter uma perspectiva tão boa de preço na próxima safra, mas
pelo simples fato desse mercado entrar direcionando uma boa compra um aumento na compra. Vamos dizer
assim não vamos dizer que ele manda, mas ele traz sim um retorno positivo e faz, Como vou dizer para
você, alavanca o mercado. Não é só um pensamento positivo, é uma espera quando você implanta está todo
mundo voltado para esses países né? Qual é a área plantada dos Estados Unidos? Será que a China vai
aumentar a compra? Será que a Índia vai realmente entrar novamente comprando? Você espera isso daí não
vou dizer que eles mandam no mercado, mas são fatores que que são determinantes.
Entrevistador: As empresas? Porque esses são os países que tem a maior influência?
Entrevistado 06: E entra também no Brasil que também tem um peso grande aqui.
Entrevistador: Então, os países você já falou, mas quais são as empresas que você vê que tem A coordenação
que vamos dizer, começa a fazer essas leituras e começa a definir preços e começa definir as rotas.
Entrevistado 06: Eu vejo sim que é uma trading que atua mundialmente, Cargil é uma empresa que tem um
bom direcionamento e tem um bom levantamento e ações bem mais rápidas são informações de vários
produtores para poder discutir preço de novas safras e mercado futuro. Uma empresa que está bem
ativa no mercado e está nesse ritmo expansivo no mundo todo né?
Entrevistador: Então a coordenação quem coordena tudo são as tradings?
Entrevistado 06: Eu citei o nome porque é um nome mundialmente conhecido e atuante, mas eu não tiro o
peso delas, elas levam em consideração os países compradores dos fatores climáticos, câmbio, questão
política E até mesmo guerras. Mas elas que atua no fornecimento de insumos e na absorção da produção.
Entrevistador: Eles que definem como vai ficar o mercado?
Entrevistado 06: São essas empresas que hoje estão instalados no Brasil essas tradings, que estamos falando.
Se ela simplesmente cruzar os braços e falar não vamos comprar, o reflexo disso você deve acompanhar,
acontece de vez em quando no Porto "houve uma contaminação do navio" para tudo as compras! O que faz
com esse tanto de soja e milho aqui no Brasil? Que é um país que por mais que fala que está industrializado
que fala que o outro, Mas e aí? Toda vez que acontece alguma coisa o boi tal vacina o suco de laranja
aplicou tal o defensivo não vamos compra suco do Brasil. Tudo isso é através de trading, a partir do
momento que elas não compram o endurecem por algum motivo o mercado para, eu vejo que é altamente
dependente deles mesmo.
Entrevistador: Atuação deles é forte. Na sua opinião quais são os critérios que levam um produtor a entregar
a produção para você, no caso, o que leva você a conseguir fazer negócio com produtor? Que dos três que
eu estou estudando você é o último, você é o cliente dele. Você compra a produção dele, quais são os
critérios que leva você fazer negócio com eles?
Entrevistado 06: Primeira coisa que o produtor olha, seja qualquer matéria prima, qualquer commodities
que você imaginar é preço. Não vai simplesmente vender pra mim porque ele achou a empresa bonita ou
interessante, ou existe um conhecimento eu já conheço essa empresa há 20 anos. Você entendeu? Ele vai
atrás de preço. Depois é claro, ele vai fazer média, ele vai pensar o que eu posso agregar para realizar essa
essa negociação é somente o preço ele vai me fornecer alguma coisa antes? De repente o meu preço ele não
é tão bom inicialmente, mas eu forneço um insumo eu dou uma assessoria agronômica, eu tenho uma
estrutura de silos para poder ajudar ele no recebimento, eu tenho transportadora que eu posso puxar a safra,
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ele vai desembolsar menos financeiramente no momento da colheita. Ele vai fazer uma avaliação e no final
ele vai ver quanto me custou entregar o produto para esta empresa, para o Gilvan ou para quem quer que
seja? você entendeu? mas tudo recai em preço, porque é rentabilidade. produção ele vai ter, agora ele vai
transformar essa produção, financeiro, em quanto? É preço, a primeira avaliação que ele vai fazer com
qualquer que seja a trading , mas você está comprando soja futuro? você quer fazer contrato? Quanto que
você está pagando no soja pra mim te encontrar te entregar janeiro? Fevereiro? Março? Abril? Mas são seus
preços? O que a gente precisa fazer pra deixar acertado isso daí
Entrevistador: Você acha que são justos esses critérios que são colocados? Alguém impõe de forma injusta
os critérios no mercado?
Entrevistado 06: Eu não vou dizer que é injusto porque está ali. Não é obrigatório você fazer. Mas olhando
lado de quem produz, o risco maior é de quem produz, você vai até uma trading ele simplesmente te fornece
os insumos, mas ele só fornece os insumos você travar. Preço, quantidade geralmente assim ó, você pega
um insumo que custa $100.000 dólares com 10.000 sacas de soja você paga os $100.000 dólares. Você tem
que contratar 20.000 sacas de soja para poder eles fazerem o contrato de fornecimento de insumos
entendeu? Eles contratam e forçam, as trading de forçam, eu vejo que essa é a parte que injusta, eu estou
usando a palavra forçar porque eu vejo assim se com 10.000 já paga de repente uma margem de 10 a 20%
a mais para ser contratado, não é o dobro, entendeu? Você tem uma dívida com uma trading de 10.000
sacas de soja para ele te fornecer realmente o insumo você tem que contratar e entregar para eles 20.000
sacos, não que eles vão cobrar 20.000 sacos mas você já se obriga a ter que vender para eles. Você não tem
mais como tirar esses 20.000 sacos de dentro da fazenda, é deles. Entendeu? Você vai acertar preço. Então
eu vejo, a parte que eu vejo que se é injusta ou não, a parte da formação da negociação, eu acho pouco justa,
eu acho que é injusta.
Entrevistador: Ai é por parte da trading? E você como trading atua da mesma forma?
Entrevistado 06: Eu não atuo, não que eu queira dizer que eu seja correto, como eu já falei para você eu
não atuo na modalidade de financiamento. Ah e se você tivesse? Vou ser honesto com você, eu não
conseguiria atuar de forma diferente do que os outros atuam porque eu estaria fora do mercado. Porque
margem você contratando ou não o dobro do que é necessário para pagar a conta você vai ter igual, a
questão é que para você se manter no mercado, onde você já começa pequeno, daqui a pouco você fica tão
minúsculo que você é esmagado. Então você acaba tendo que participar do jogo, da modalidade, a
metodologia de trabalho ela acabou ficando que única. Comumente praticada por todas as traidings você
deve 10.000 sacos mas o contrato é de 20. Vamos combinar preço na época, não quero te explorar, vai ser
um preço regulado mundialmente, é uma comodititie, quanto a isso não há injustiça, você está entendendo?
Você só não tem liberdade de entregar apenas aquilo que está na dívida.
Entrevistador: Bom na hora que você está negociando a compra de uma produção, Como vocês alinham,
como é feito o alinhamento com o produtor em termos do que você vai receber dele, o que você espera dele,
qual a sua expectativa em relação ao produto, como que é essa negociação, esse alinhamento, porque muitas
vezes o produtor, quando ele está planejando a safra dele, ele já te procura para começar a ter esse casamento,
do que você está esperando de produto, o que ele vai produzir, os preços que vão ser...como é esse processo?
Você pode dar uns exemplos para a gente?
Entrevistado 06: Você pergunta o que eu espero dele na hora de negociar, ou o que eu espero durante o
processo já instalado produção, condução de lavoura, não entendi muito bem o questionamento.
Entrevistador: É porque assim, você é a primeira Trading que eu estou entrevistando, geralmente lá o
produtor, com fornecedor de insumos, já no planejamento eles começam a se alinhar, O produtor coloca o
nível de produto que ele quer, o que ele vai produzir, e eles começam a se alinhar em termos de qualidade,
de insumo, e de produto que eles vão ter no final, com você também é nesse momento do planejamento?
Entrevistado 06: Isso, isso. Na verdade existe um planejamento antes, né? Não de um produtor específico,
mas quando ele vem atrás de você, ou ele vem até você, você expõe para ele o que você deseja, a questão
de quantidade, você vai averiguar com ele qual vai ser a área plantada, vai estipular, um percentual de
quantidade de contrato, época, valores, ver qual é realmente a necessidade dele, até aonde ele quer
comprometer de produção, de absorção do que a gente pode fornecer para ele, né? Tanto seja na parte de
assistência, ou não só por mim, né? Uma trading, de insumos, podemos estar fornecendo para ele, ou
ajudando ele. Mas é no momento do contato ali mesmo.
Entrevistador: Isso é no planejamento da produção dele, é que começa esse processo todo?
Entrevistado 06: É isso daí. Existe um planejamento anterior ao contato com ele, mas essa conversação é
no momento ali mesmo antes...
Entrevistador: O alinhamento, você faz um planejamento seu antes, ai na hora que ele começa a fazer o
planejamento dele, ai que é alinhado, que faz esse casamento?
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Entrevistado 06: Perfeito, perfeito. É ai que a gente segue, debate ali, não foge as regras da necessidade de
cada um. O que dá para se adaptar a gente se adapta, que é quantidade, prazo, esse tipo de coisa né?
Entrevistador: Como esse alinhamento é feito, vocês utilizam que ferramentas basicamente para fazer,
durante essa conversa as ferramentas de administração, ou ferramentas de comunicação. Como é pra fazer...
Entrevistado 06: Como é esse desenrolar, você fala? Como é para acertar isso?
Entrevistador: Sim para acertar
Entrevistado 06: Inicialmente é contato mesmo muito raramente você se depara, com alguém assim do nada
e vamos sentar e conversar, né? Você entra em contato telefone, e-mail, você faz um chamamento, a pessoa
atende se há um interesse é claro né? A gente vai até o escritório ou a pessoa vem até aqui, ai que você vai.
Ai que você vai expor ao produtor a necessidade da empresa, da trading, ela precisa o que ele está
precisando, você tem que ver o que ele está precisando para nós podermos atender as necessidades dele
também, porque o mais importante é ele ser bem atendido, né? Uma vez que ele é atendido ele se sente
interessado, ele estando interessado a gente consegue fazer aquela troca. Porque na verdade essa
comercialização é uma troca.
Entrevistador: Quais são as pessoas que participam desse alinhamento? Quem são os personagens
envolvidos da sua empresa e da empresa do produtor, quem é que interage nesse momento de negociação?
Quem são os responsáveis por isso?
Entrevistado 06: Aqui no caso da comercialização seria o Ronaldo e eu (gerentes sócio proprietário da
empresa). O produtor, geralmente o dito produtor mesmo, ou ele designa um comercial quando ele tem um
escritório, né? E geralmente tem. É comercial versus comercial mesmo.
Entrevistador: Bom, dentro dessa relação mesmo de alinhamento e negociação, no meu trabalho tem uma
hipótese, que tem uma habilidade de gerenciamento, que ela pode impactar melhor, porque quanto melhor
alinhado melhor o resultado tanto para você quanto para o produtor. Então eu coloco uma hipótese que uma
habilidade de gerenciamento da relação, ai no caso uma habilidade específica que é habilidade de
coopetição, que competição é quando é cooperação e competição ao mesmo tempo. Porque tem hora que
você só coopera, porque é uma parceria, tem hora que você só compete porque é uma disputa. Mas tem os
momentos que vocês tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que fazer ela alinhar, ai quem tem
mais habilidade para fazer isso consegue melhores resultados.
Entrevistado 06: Fala essa cooperação essa coopetição trading trading ou entre trading produtor?
Entrevistador: Trade e produtor, primeiro trading e produtor depois eu vou perguntar da Trading Trading.
Mas primeiro com o produtor, vamos dizer a minha empresa foco é o produtor. Estou olhando para cima e
para baixo. Então primeiro com ele e depois eu vou perguntar você na horizontal, primeiro na vertical.
Quais as ações de cooperação dentro da cadeia, quais são as ações de cooperação que você exerce, pensando
na cadeia inteiro, não precisa ser só esses três mas pensando na cadeia toda quais são as etapas que você vê
que ocorre cooperação. Você com os outros?
Entrevistado 06: Com o produtor?
Entrevistador: Não na cadeia inteira, pensa quem está mais para cima, quem está mais para baixo?
Entrevistado 06: Essa informação pode ser relacionado à soja milho e feijão? (acena que sim com a cabeça)
Entrevistado 06: O que tem muito de de cooperação é a troca de informação, é questão de preços praticados
Brasil e fora do Brasil, trabalhando com bolsas que tem credibilidade, bolsas informativas. Questão também
de assistência agronômica, que é conhecimento né? Por meio de visitação mesmo, tanto que por meio de
aplicativos né? Você passa alguns relatórios alguns arquivos de pesquisa. Participamos também cooperando
para cadeia, participamos de um congresso mais focado em feijão. mas onde a gente pensou e fomentou
todo uma participação de órgãos governamentais como o ministério da Agricultura, Embrapa, institutos
federais, Maranhão, Piauí, Mato Grosso, Bahia. Foi um congresso internacional de feijão que foi em sorriso.
Justamente para poder discutir toda a cadeia produtiva do feijão. Então assim nós temos tentado cooperar
dessa sua forma. Embrapa é uma grande parceira também, que a gente está sempre em contato com os
produtores. Ai a Embrapa, não é só feijão, é milho, soja. Nós temos contato com a Embrapa Mato Grosso,
Embrapa Piauí, Embrapa Brasiília, Goias, Pará, diretamente tanto a gente ir no centro de pesquisa deles
quanto eles virem aqui. As vezes quando eles vem aqui, o mesmo tipo de pesquisa que você está fazendo
aqui, nós participamos de pelo menos umas cinco por ano, de gente da Embrapa mesmo e Conab. A questão
de informação é muito importante a gente está colaborando com informação precisa, né? Atuais para que
não haja uma certa frustração. Acertar 100% é difícil mas se você estiver antenado e focado no que diz
respeito a números de produção, de cambio, de consumo, Ajuda muito, coopera muito, com toda a cadeia
tanto para quem produz, como para quem consome, para quem industrializar né?
Entrevistador: Você falou na cadeia e nas operações internas? Aqui quem se envolve nesse momento nessas
ações de cooperação internamente dentro da empresa? Quem são as pessoas que acabam se envolvendo que
tem que desempenhar essa função?
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Entrevistado 06: Atendimento assim seja telefone ou relacionamento comercial sou eu. Agora de visitação,
de passar, de levar assistência para o campo, aí é o Ronaldo que fica nessa parte. A gente em parceria né?
Pessoal de engenharia tem escritório de assistência agronômica, que presta serviço para gente. Ele designa
vê, não é não só quem solicita, mas a gente também, parte de nós oferecer né?
Entrevistador: Então vocês a partir do momento que fecha com o produtor vocês passam a fazer um
acompanhamento do processo produtivo dele?
Entrevistado 06: Passa porque assim enquanto o produto não está colhido não está armazenado é um risco
também você está entendendo?
Entrevistador: Você começa a participar do risco dele?
Entrevistado 06: Porque você fala se o cara não produzir ele vai me pagar em dinheiro isso tudo. Mas o
intuito não é o dinheiro porque o dinheiro você já tem. Porque dependendo do produto a gente financia,
então você vai, dinheiro por dinheiro você fica com ele, investe num pequeno risco no banco e fica com ele
ali e está tranquilo o retorno é bem menor, mas tá tranquilo. Mas o que você quer como trading é o
produto. O foco é o produto você pensa em transformar multiplicar esse dinheiro produto, você me
entendeu? Então sim a gente participa, a partir do momento, a gente participa pede prioridade, pede
liberdade, pra estar visitando, para estar atuando né? Sempre claro...sim dando suporte, suporte.
Entrevistador: Para resolver os problemas? E também para garantir a qualidade do produto?
Entrevistado 06: Isso é citado em contrato aí tem lá as características, as pautas do contrato ali, reza
tanto essa questão do suporte que ele precisar, quanto também algumas exigências né? A partir do momento
que você está dando uma consultoria uma assessoria você consegue tentar conduzir para que a produção
se encaixa naquelas características que você já colocou no contrato.
Entrevistador: E a competição agora, quais dentro das etapas da cadeia de suprimentos, quem são os seus
principais competidores ali, que você visualize nos níveis ali?
Entrevistado 06: São as trading mesmo. São as próprias tradings não tem como ser diferente, ser outros,
né? Porque tem fatores que podem tirar uma fatia do mercado, que é de produção, mas aí são fatores
climáticos, outros fatores como uma tendência, um câmbio, política. Mas competidores mesmo são as
tradings.
Entrevistador: E as relações de competição, porque tem uma relação sua com produtor, em que etapas ali
que você vê que tem uma disputa?
Entrevistado 06: Negociação de preço, mas no inicio mesmo ali questão de negociação de preço.
Entrevistador: Depois em outros momentos de repente na hora de entregar acaba mudando ou não?
Entrevistado 06: Não porque assim, aí já entra atrito né? Se você não entregar o combinado o contratado,
porque você tem a expectativa do contrato para você poder se garantir de algo em um certo volume. O que
pode ocorrer também... é igual eu falei pra você As vezes a pessoa vai produzir 100.000 sacas. E o seu
contrato com ele reza 50.000 saco aí ele tem 50.000 disponível, então também é um desafio você absorver
esse diferencial, essa sobra vamos dizer assim, mas ai está aberto aí a competitividade, aí eu já penso que
seja triangular você com ele sim, mas fazendo um comparativo com outras ofertas do competidor extra. Ai
já não é mais uma coisa entre nós.
Entrevistador: E aí é preço? Qualidade? O que vai envolver nessa...
Entrevistado 06: O produto ele já tem parâmetro, quando a gente fala de commodities de soja e milho
principalmente ele tem parâmetros então a qualidade ela já é ré estabelecida. A mais isso daqui o cara
colheu tem muita umidade ou muita impureza, na classificação, nesses parâmetros você desconta e está
resolvido. Então é preço você eentendeu? É preço, porque por mais que tenha 100 toneladas de um
determinado produto se ele não está nos padrões que você comprou ou vá comprar, vai ser descontado o
que não está no padrão, então você só vai negociar o preço daquilo que sobra no padrão.
Entrevistador: E tem disputa por causa dessa classificação?
Entrevistado 06: Sim tem algumas Tradings que elas trabalham, na hora da classificação ela tem uma tabela
de umidade que varia de uma empresa para outra. Ela varia porque uma alega que deixa o produto com 14
outro deixa com 13 então o percentual o fator de correção da tabela de umidade ela é diferente entre uma e
outra. E algumas tradings também adotam uma forma uma forma de desconto, nós não trabalhamos dessa
forma, mas isso eu falo porque nós não trabalhamos dessa forma mesmo. Exemplo você entrega uma carga
como 100 quilos a primeira coisa a se descontar é a impureza então deu 2% de pureza 100 quilos então
sobrou 98. Agora deu 16% de umidade você vai tirar aí o fator de correção de 16, vamos dizer que seja 3%
eu não lembro ao certo agora, então você vai descontar 3% de 98 que já sobrou porque descontou a impureza,
ou vai descontar dos 100 quilos? Onde você descontaria?
Entrevistador: O certo é descontar só dos 98.
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Entrevistado 06: Não é que é o certo é a lógica, não existe você pensar diferente. Nenhuma faz isso. Todos
descontam. Se você quiser fazer o teste a hora que você chegar numa trading você vai pegar o romaneio e
você vai ver lá que, você está me entendendo?
Entrevistado 06: Aí como eu disse pra você nós trabalhamos de forma diferente. Não só porque nós
queremos, nós não temos nosso armazém próprio, então geralmente eu tinha comprado muito produto
pronto, então eu não tenho esse tipo de atrito com produtor ainda porque eu compro 10.000 sacas de feijão
de milho de soja pronto, são 10.000 sacas são 600 t não há discussão com relação a isso, são números é
papel não tem muito o que discutir, já a carga chegando numa trading tem esse atrito sim, tá.
Entrevistador: Tem uma disputa ali de como vai ser feito?
Entrevistado 06: Tem, aí assim, isso é discutido também no momento de fechar o contrato como é a sua
tabela como é não sei o que, como é que você desconta. Aí no momento que está colhendo o produtor manda
muito gerente de fazenda correr, ou técnico, correr pelas trading na hora que está descarregando um
caminhão para acompanhar a classificação, ele quer entender se realmente deu aquela umidade deu aquela
impureza. Só que naquele contrato que assina quando faz a negociação, já está descrito, é assim reza a
cláusula tal é descontado dessa forma, então pode vir a dar atrito, não vai mudar O que está contratado está
contratado, você não vai mudar a norma da empresa porque você acha que não é certo. Não é, não vejo
como sendo, mas é assim que reza.
Entrevistador: E agora situações onde ocorre as duas coisas ao mesmo tempo, você tem que competir mas
também tem que cooperar dai você tem equilibrar até que ponto você vai ser cooperativo e a partir de que
ponto você vai ser competitivo. Você tem algumas situações que você possa pode descrever que isso ocorre?
Entrevistado 06: A trading assim não atua assim nem pode, não é a trading , você sabe que a empresa não
pode atuar para perder. Mas vamos dar um exemplo naquilo que eu acabei de falar pra você, as vezes você
faz um contrato com o produtor e ele e ele… contratou com você 50.000 sacos ele colhe 100 e contratou
50 então ele tem 50, ai ele pegue fala pra você assim cara eu tenho esse 50 está aí eu posso continuar
entregando pra você mas eu quero 20 nesse produto, e aí as outras ofertas você começa a ver, que as outras
ofertas não chega a passar de 19 19,50, ai você fala esse cara está pedindo acima do mercado hoje, mas a
própria trading ela já tem a sua margem, se ela paga 19,50 é porque ela não vai vender por 19,50. Aí você
pensa, eu já tive um lucro ali nos outros 50.000 sacos, e ai ainda vai dar uma margenzinha aqui. Ai é aonde
a trading para poder manter volume, também ela pode estar cooperando, você entendeu? Na hora da compra
ou então, Haver uma antecipação também existe muito esse tipo de coisa que é uma vantagem que você dá
para o produtor. Ele contratou 20.000 sacos e ele deveria entregar até o dia 20 de fevereiro e o restante ele
tem que fixar, para terminar de pagar a divida ali ou pagar algum compromisso até o final de abril aí a
trading já chama ele e fala olha se você quiser já fixar e contratar agora para o mês de março, antecipa ali,
eu posso te dar um desconto para próxima safra de tantos porcento, isso ocorre muito entre as tradings
forncedoras de insumos, isso ocorre muito, isso pode ser feito, como uma compensação né? Ou para aquela
safra ou para próxima safra por que você já trabalha com a vista, com antecipação de commoditie.
Entrevistador: E relação ao que você falou muito que tem cooperação, no caso da assistência. Também tem
situações de Coopetição nesse caso da assistência, ou é mais cooperação mesmo? Ou tem algumas, você
está fazendo uma assistência, vou tentar pensar em uma situação, você está fazendo uma assistência, viu
que vai precisar de um produto, o produtor não tem e ai vocês acabam tendo que defnir, essa aplicação que
a gente vai fazer a mais, a gente vai dividir ela ou agente vai fazer ela para você para garantir o padrão de
qualidade que a gente espera do produto.
Entrevistado 06: É, eu não vejo assim dividir é complicado porque custo é custo. Como a gente começou a
falar sobre custo Eu não vou ser hipócrita de falar para você em falar que se ele precisa ele precisa, ele vai
ter que comprar a parte vantajosa que eu vejo que pode haver a parceria justamente essa por a gente estar
dando assistência, isso já aconteceu esse ano foi assim que aconteceu. Cara preciso não só de produto,
defensivo, até óleo diesel, quando um caminhão de óleo diesel, 70 80.000 manda, mas já vai lá, já fixa um
novo contrato, já trava tanto sacos de soja, você está entendendo, ou de milho ou de feijão o que quer seja,
mas tem que ser pago por ele você entendeu?
Entrevistador: Aí é uma situação de cooperação e competição porque você está competindo pelo preço,
pelo lucro, mas está cooperando no sentido de dar um apoio pra ele também.
Entrevistado 06: Isso, isso. O que pode acontecer muito é assim, vezes o produto não é tão honeroso, mas
se você dilui pela quantidade de área plantada, centavos, que ai realmente pode ser que não seja tão
honeroso e que você pode absorver. Então, esse produtor vai produzir 100.000 sacos de milho, eu comprei
30, outra trading comprou 30 e tem 30 sem vender eu vou e recomendei, aliás você foi e recomendou tal
produto e eu chego lá e falo com a minha assistência técnica só esse produto não vai resolver, tem que ser
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aplicado tal produto também, só esse produto não vai resolver o nosso agrônomo está vendo você vai perder
produtividade por isso, isso, isso e isso. Acontece muito disso acontecer, deixa uma testemunha, testemunha
é o que a gente fala passa em uma certa área, um pedaço daquela área não passa o produto, aí você vai ver
que no pedaço que passou produto deu um diferencial produtivo, ai você cooperou, você levou assistência
não cobro por isso você provou aplicando. Na negociação além de abraçar uma fatia maior produção dele,
você fala se não produzir realmente eu vou ficar com o custo, eu vou absorver ele, mas se produziu existiu
um custo você me ressarce tal, também pode me pagar em produto, colheita ali está resolvido. Existe
bastante disso daí.
Entrevistador: Tem bastante cooperação então, porque…
Entrevistado 06: Porque você coopera acaba refletindo em negociação benéfica para a trading. Porque o
intuito é esse você ver as necessidades do produtor e dessas necessidades gerar frutos né? Onde você
também vai compartilhar, é benéfico para os dois, né? Se você ficar pensando só em gerar custo, custo,
custo, custo.... despesa não tem retorno, né? Vai ter um afastamento. É uma única safra e esquece não vai
querer mais você.
Entrevistador: Isso é comum com todas as tradings, disso acontece, ou...só vocês que costumam fazer?
Entrevistado 06: É comum que é assim. Não não isso é comum as tradings acompanhar as lavouras,
recomendar fazer avaliação com certeza. Com certeza.
Entrevistador: Recomendar e falar se der diferença depois a gente negocia de novo, Eu vou absorver os
custos se não for.
Entrevistado 06: É comum é comum. Não é uma regra que todo mundo vai chegar e oferecer dessa forma.
Na verdade o produtor ele está preparado para plantar e cuidar da lavoura dele, quando você chega lá e fala
tem muito percervejo tem muito lagarta você tem que aplicar, você não vai falar pra ele assim, não é de
cara que você vai falar, se você não aplicar você vai perder se der certo você me paga, se não.... Não é que
vai chegar nesse caso, você está me entendendo? Há muitos casos disso acontecer inclusive isso já
aconteceu esse ano e nós fizemos né? Mas que há possibilidade sim mas a primeira, de primeiro o que
acontece é o produtor implantar a lavoura e ele cuidar ele sabe o que deve ser cuidado. Tem um nível de
controle né? O nível máximo que você pode chegar sem fazer aplicações e ele está por dentro. As vezes
por necessidade você tem que entrar e fazer essa parceria, aumentar a parceria na verdade, cooperar.
Entrevistador: Na sua opinião, nós já estamos acabando, o alinhamento da cadeia melhora o desempenho?
Isso é claro para você que quanto mais alinhado você ficar com seu fornecedor no caso o produtor, melhorar
o seu desempenho dele e da cadeia como um todo?
Entrevistado 06: Isso que eu ia falar, melhora como um todo. Porque você tem o seu cliente para quem você
vai repassar o seu produto. Então é interessante você trabalhar com planejamento. Não somente com quem
produz, não somente com quem vai armazenar e receber o produto, mas também onde você vai desovar
esse produto, seja mercado interno ou Internacional, falando de exportação né? Você tem que… Tendo um
melhor acompanhamento um melhor planejamento tudo funciona em uma engrenagem perfeita, né? Então
com certeza só contribuir positivamente.
Entrevistador: Então o seu foco já vai lá no consumidor também, você faz o seu planejamento a suas ações
já visando o seu consumidor final?
Entrevistado 06: Eu vou explicar em um desses três produtos que a gente está falando, que é feijão que é
mais fácil de visualizar mesmo não sendo commoditie né? Então assim a uma certa avaliação da área
plantada no estado do Mato Grosso e em outros estados, a gente tem uma parceria com a Conab, mesmo
tipo… similar a pesquisa que você está fazendo aqui, a Conab vem duas vezes por mês aqui, o pessoal do
IBGE também, então a gente tem um estudo da área plantada de feijão ou feijões que seja. Nós trabalhamos
com Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas você absorve vários estados que são produtores desse
produto feijão ou feijões. Você acaba tendo um número aproximado, uma expectativa, uma estimativa de
produção. Automaticamente você começa fazer também contratos futuros, pra você poder também estar
entregando para essas empresas lá na frente. Aí você sabe até que ponto, que quantidade você pode pegar
e vender, quanto você pode segurar para especular, esperar que o mercado de uma reagida pós safra, pós
colheita. Então o mercado do feijão é bem menor que o mercado de soja e milho, porém ele te dar um
exemplo também de como você pode atuar também nesses outros mercados. Porque as Trading tem os
número na mão de quantos hectares plantado, muito mais fácil fazer farmação, porque como eu falei pra
você quem planta commoditie, lá no início a gente conversou, soja e milho geralmente ele planta ele não
quer correr tanto risco, então sim ele faz contrato, então uma trading faz o contrato e ela já tem área plantada
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do produtor, já faz um mapeamento, você está entendendo? É… O intuíto é ter o conhecimento do que se
tem implantado para saber ou estimar o que será colhido, ou produzido, mesmo que esteja na sua mão ou
na outra trading. Para você saber como será o desempenho comercial, se vai aumentar os preços, se vai
abaixar os preços, para você estar atuando próximo...nos próximos meses sequentes a colheita.
Entrevistador: Entendi. Então o alinhamento acaba resultando em melhora. E essa habilidade de coopetição
de gerenciar esses momento de conflito. Quanto melhor essa habilidade você acredita que ela é capaz de
influenciar o resultado? Gerenciar cooperação e competição. Quem tem mais essa habilidade de gerenciar
de se relacionar com fornecedor com o cliente, ele vai impactar também no desempenho dele?
Entrevistado 06: Vai impactar, aquela questão de flexibilidade né? Lá no início a gente colocou né a questão
de prioridades ali né? De custo, qualidade eu acho que… vem também um dos requisitos importantes a
flexibilidade, você tem que saber também a hora de abrir um pouco mais na mão a hora um pouco mais de
fechar, de chamar atenção, de mostrar a realidade colocar os pés no chão tanto da própria trading como
também do produtor. Porque parceria é isso daí os dois tem que estar com o pé no chão.
Entrevistador: Só voltando um pouco, você falou de flexibilidade, que flexibilidade que você vê que seu
cliente pede para você e que flexibilidade você exige dele? Você pode dar alguns exemplos para mim?
Entrevistado 06: A questão maior de flexibilidade do produtor o cliente nosso, é quanto à questão do
momento de entrega da produção. Você tem então um contrato que ele tem que entregar pra você dia 20 de
fevereiro, aí ele pega e isso ele pede, não olha eu vou estar colhendo lá pro dia 15 dia mas pode estar
chovendo pode estar com dificuldade, de repente estende um pouco dia 22 dia 25 entendeu? Isso daí é muito
importante, porque são contratos de extrema importância, vai colhendo vai chegando nas trading e vai indo
embora, soja, milho principalmente é exportação vai embora. É exportação então necessita do produto ali,
não tem como explicar lá na China que o cara não colheu a soja, por isso é que tem vários fornecedores.
Acho que o que eles mais pedem é flexibilidade nesse ponto né? Deles para nós, porque nós estamos
esperando o produto né? E aí a gente tem que ter... ai sim claro a trading tem que ter um pouco de
flexibilidade nesse ponto, porque eu vejo isso como motivo de força maior, não é o cara que não está me
entregando, não o cara não colheu não agiu de má fé. Aí assim no nosso caso é questão de responsabilidade
de agir. Por exemplo, quando a gente fala em custo você acompanha, coloca agrônomo para poder olhar a
lavoura, e a hora que você ve o nível de percevejo já está atacando, aí já está quase na hora de colher, muitos
falam, não a soja já começou secar. Para gente que que tem um conhecimento científico, prático,
agronômico, sabe que o percevejo pica a soja a ponto não somente de injetar as toxinas, mas também suga
a seiva, por mais que esteja seco o grão da soja ele perde peso específico do grão, perde produtividade você
está me entendendo? Então às vezes você recomenda pede, ele fala tá. Mas demora muito para colher,
aplica, passa, a gente pede que tenha um pouco mais de bom senso e flexibilidade, para não simplesmente
virar a costas para a lavoura na hora de colher, já vai estar com nível de produtividade até agradável. Tem
muita gente até que abandona, você está entendendo? Então a gente pede que tenha mais flexibilidade no
intuito de resguardar com mais qualidade, mais apreço pela produção mesmo?
Entrevistado 06: As vezes o cara faz um planejamento as vezes, igual ferrugem que é um tema muito
discutido, complicado, ah eu vou fazer três aplicações, está quase na hora de colher ele pensa nas áreas
vizinhas ali, e realmente tem um pouco mais de flexibilidade, vamos cuidar mais. Se tiver que fazer essa
terceira ou quarta aplicação que seja feita. Porque você não pode pensar só no agora né? Tem que pensar
macro, e nos vizinhos que ainda não colheu, é na próxima safra porque os poros do ferrugem vai estar ali
ainda né? Tem toda essa questão.
Entrevistador: É Gilvan essa sua contribuição foi muito boa. Eu já agradeço e espero poder trazer os
resultados também, passar um feedback de como foi a pesquisa. E ela assim, estou mais na parte
exploratória. Que é essa entrevista em profundidade e disso eu vou refinar em um questionário, menor que
vai ser uma pesquisa maior, mais ampla, com um número maior de respondentes. Eu espero poder contar
com a sua contribuição também nessa próxima fase.
Entrevistado 06: Com certeza, estamos a disposição.
Entrevistador: Agradeço e me coloco a disposição se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, fico a
disposição.
Entrevistado 06: Nós que agradecemos, aqui pela lembrança e confiança, espero que tenha conseguido ser
claro, não sei se fui muito objetivo, mas espero que tenha sido claro. E caso ficou alguma dúvida, você
pode mandar um email ou telefonar também, a gente aprimora ou responde novamente para que seja
atendida a sua necessidade mesmo.
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Entrevistador: Eu agradeço muito.
Entrevistado 06: Sucesso ai na sua pesquisa, vai dar certo!
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 07
Produtor Rural – Primavera do Leste – MT

Legenda
(: )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi:tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí:fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Qual a função que você exerce dentro da organização? Proprietário, gerente, diretor.
Entrevistado 07: Eu sou diretor
Entrevistador: A sua formação?
Entrevistado 07: Engenheiro agrônomo
Entrevistador: Você tem pós ou alguma coisa assim?
Entrevistado 07: Tenho MBA
Entrevistador: Em que área?
Entrevistado 07: Gestão do agronegócio
Entrevistador: Há quanto tempo você está como diretor da empresa?
Entrevistado 07: Desde 2002
Entrevistador: São 14 anos então nessa função?
Entrevistado 07: (acena com a cabeça)
Entrevistador: Há quanto tempo na empresa?
Entrevistado 07: A vida inteira.
Entrevistador: Aqui essa primeira parte é mais para gente fazer um perfil do respondente, ainda não entra
na parte da pesquisa.
Entrevistador: Quais são os principais produtos que você produz?
Entrevistado 07: Soja, milho, feijão, Milheto, Girassol, Crotalare.
Entrevistador: Esse último eu não conhecia. É assim que escreve?
Entrevistado 07: É
Entrevistador: Quais são os seus principais fornecedores em termos de volume? De insumos.
Entrevistado 07: Em termos de volume?
Entrevistador: Isso volume, pode ser faturamento mesmo.
Entrevistado 07: Por exemplo, nessa parte aí eu acredito que os fertilizantes tomam quase 40% né? E as
empresas depende do ano, porque é uma condição comercial, mas geralmente Cargil e Fertipar e Yara com
Y. São as empresas que eu geralmente compro, mas aí em segundo plano e terceiro plano, seria Syngenta,
Bayer, estou falando ai em uma escala ai para você. Do maior para o menor. Syngenta, Bayer, Dupont.
Entrevistador: Então primeiro vem a parte de fertilizantes e depois a parte de defensivos?
Entrevistado 07: Isso depois vem químicos. É isso.
Entrevistador: Seus principais clientes? Quem são os principais compradores da sua produção?
Entrevistado 07: Os principais compradores mais ou menos por ordem, a Bunge, Cargil, ADM.
Entrevistador: A sua produção, aí vou pedir pra você dar um foco maior em soja e milho.
Entrevistado 07: Esse é o foco maior nosso.
Entrevistador: A sua produção você sabe se ela vai para o mercado externo, mercado interno? Você sabe
mais ou menos quantos porcento mais ou menos disso?
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Entrevistado 07: A maior parte, depende do ano também, dólar tudo né? Mas esse ano a maior parte foi
para o mercado interno 60%.
Entrevistador: 60 40 mais ou menos.
Entrevistador: Qual é o número de empregados da empresa em média?
Entrevistado 07: Varia mas em média a gente mantêm entre 30 e 35 coloca 30.
Entrevistador: Aqui agora é para classificar a empresa de acordo com BNDES classifica a empresa pelo
faturamento, dai tem três faixas aqui, você poderia apontar qual faixa que a empresa se encontra?
Entrevistado 07: Acho que é menor que 90 milhões. Acho não tenho certeza.
Entrevistador: Qual é o tamanho da área de produção de soja e milho?
Entrevistado 07: De soja né, soja 4500. Milho a gente planta só como safrinha geralmente a gente destina
de 1700 a 2000 hectares por ano de milho. O milho safrinha entendeu? O soja a gente planta área total.
Milho safrinha a área é menor.
Entrevistador: Por causa da janela, não consegue fazer mais?
Entrevistado 07: Hum-Hum, ai a gente preenche depois com feijão, que a gente consegue plantar depois
que é mais ou menos 2.000 hectares de feijão, e o restante é milheto e crotalare do jeito que eu te falei. A
gente não deixa área sem plantar.
Entrevistador: Não deixa descoberta, faz a proteção.
Entrevistado 07: Sim faz a proteção.
Entrevistador: Você planta somente em área própria ou você ainda faz alguma outra…
Entrevistado 07: Não só área própria não nada de arrendamento
Entrevistador: Quais são as principais tecnologias de produção que você usa na produção em termos de
maquinário?
Entrevistado 07: Em termos de tecnologia acho que a gente, está bem, estamos na ponta, em termos de
tecnologia. Quanto ao tipo de maquinário é o sistema de monitoramento para as atividades. A gente só
trabalha com agricultura de precisão, distribuição variável de adubo, esse ano a gente implementou um
sistema de controle de plantio, todo dia eu sei exatamente quanto cada plantadeira plantou, como ela plantou,
- quantos grãos colocou na linha? - Exatamente, quanto colocou no estande, quanto que o cara andou, se
ele correu, se andou devagar.
Entrevistador: Faz um controle bem fino, né?
Entrevistado 07: Faz, esse ano a gente fez um controle, esse ano que foi implementado, essa parte de
controle de plantadoras, né? Além dos monitores de plantio a gente tem esse software que gerencia o todo
né?
Entrevistador: Então você também adotou um software para dar suporte?
Entrevistado 07: Ahã.
Entrevistador: Interessante não é todo mundo que adota esse tipo de tecnologia.
Entrevistado 07: Não isso daí é...inclusive ainda está em fase de implantação no Brasil ainda.
Entrevistador: Então você está sendo pioneiro nesse sentido?
Entrevistado 07: Ahã.
Entrevistador: Interessante. O custeio da produção. Será que você poderia falar pra mim quantos porcento
é feito com recurso próprio, crédito bancário, com crédito de trading ou base de troca?
Entrevistado 07: Então a gente é muito difícil, só quando tem uma oportunidade muito boa, mas é muito
difícil a gente trabalhar com troca. A não ser que seja uma oportunidade muito atraente. A gente não
trabalha com troca e também…
Entrevistado 07: Então a gente não trabalha com troca, é difícil, a não ser que seja uma oportunidade muito
boa que tem no mercado. E o financiamento eu vou te explicar como é que a gente atuar com o
financiamento. A gente pega dinheiro no banco, mas como é que eu te explico, a gente tem um limite por
CPF para pegar no banco, a gente havia pego no passado e todo ano a gente renova esse pedido justamente
para que ele se paga entendeu?
Entrevistador: hum hum
Entrevistado 07: Não sei se você está me entendendo direito. A muito tempo traz a gente pegou um
financiamento para plantar, entendeu? Para ajudar na parte do plantio, então por exemplo esse
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financiamento era de 1.000.000 por CPF, então a gente pegou 1.000.000 e todo ano a gente pega esse
mesmo financiamento da mesma instituição, no caso o mesmo banco, e vai renovando ele, a gente mantém
esse financiamento, mas isso daí corresponde em termos de gastos...(faz contas)...vai dar 30% do
investimento total. Então 30% é financiado.
Entrevistador: Então você vai mantendo a sua linha de crédito?
Entrevistado 07: Eu tenho benefícios com isso, porque o juros é baixo, fica fácil para mexer com imposto
de renda, porque se eu pego um novo financiamento também tenho mais uma despesa, e ao mesmo tempo
essa despesa eu ajudo a liquidar a do ano anterior. E se em algum ano eu deixo de fazer isso, para mim é
muito ruim. Porque eu deixo de ter despesa e tenho que pagar o financiamento. Entendeu?
Entrevistador: Entendi
Entrevistado 07: Daí uma coisa que a gente vai manter esses 30%, vai ser mantido ao longo dos anos para
frente.
Entrevistador: Porque ele te proporciona manutenção de uma linha de crédito e também vantagens
tributárias?
Entrevistado 07: Vantagens tributárias também, você concorda comigo? Esse ano eu falo assim “Ah não,
esse ano eu não vou pegar custeio no banco” então esse ano eu tenho uma conta a menos para eu pagar.
Então isso aí eu pretendo manter ele para os próximos anos esse ai.
Entrevistador: Entendi, como você colocou
Entrevistado 07: Mas não é tão significativo, acho que dá uns 30% do total.
Entrevistador: Entendi. Interessante ainda não tinha ouvido ninguém, já entrevistei algumas pessoas,
ninguém que tivesse esse tipo de estratégia. É uma estratégia diferenciada ai.
Entrevistador: Agora vamos falar um pouco de administração. Na sua opinião, as empresas rurais elas tem
uma boa gestão como você avalia como membro da cadeia? Como está a gestão das empresas rurais?
Entrevistado 07: Não eu não acho que tem uma boa gestão. Não tem uma boa gestão porque. Primeiro as
dificuldades da empresa rural diferente do que você trabalha no ambiente controlado, que você tem um
extremo controle e do que sai, seu funcionário trabalhar no período certo, a gente lida com muitas variáveis,
porque a gente trabalha no ambiente (no campo?) no campo. E eu falo que isso atrapalha um pouco, porque
a máquina que colhe na chuva ela vai quebrar mais, que planta no barro quebra mais. Eu não tenho uma
condição perfeita de trabalho, não é uma condição homogênea que eu possa colocar um parâmetro em tudo,
colocar índice para tudo. E outra, a cultura do homem do campo, do colono, não é aquela, está mudando,
mas não é aquela visão de empresário. Tanto é que Se você for perguntar custo de produção para os
produtores você vai ver que vai variar muito. Porque tem gente que faz a conta seguinte: meu custo é óleo
disel, mão-de-obra, adubo, sementes e químico. Mas ele se esquece que tem depreciação que tem os
investimentos que ele tem que, tipo o capital inicial investido, ele poderia ter colocado a juros esse valor,
entendeu? Tem que remunerar isso a terra que ele planta que um dia ele pagou ela, ele podia estar
arrendando, entendeu? São várias variáveis e dependente da forma como cada um entende isso. Tanto é que
esse software de gerenciamento ele tem esses mecanismos que são variáveis. Não é igual numa empresa
que é certinho, que já está tudo com o índex certo, entendeu? Então no campo eu vejo que é diferente, e dai
por isso que muitas pessoas que se colocam em ciladas ao longo da gestão. Tipo assim, ele acha que ele
está com muito dinheiro mas um dia ele vai ter que pagar aquele financiamento do trator, um dia ele tem
que...vai chegar pra ele o boleto da caminhonete que ele comprou, entendeu? Ele achou que ia receber tanto
líquido no ano e já não recebe mais, aí faz uma dívida maior, tipo compra uma área maior. Não consegue
pagar, aí vem um empréstimo e começa a depender de um agente financeiro, seja uma revenda, uma trading
ou qualquer coisa, E aí ele começa a pagar juros em cima, compra a prazo. Por exemplo a compra de
fertilizantes, do a vista para a prazo são 20 25% de diferença, e isso no campo você não tem lucro de 10% no
ano líquido, estou falando com as depreciações e tudo. Então como você pode se dar ao luxo de pagar 20%
a mais em um fertilizante que corresponde a 40% do seu custo? Entendeu? Então só aí já são quase 10%
que você perdeu no total. Ainda mais o cara que saiu do Rio Grande do Sul, trabalhava na enxada e hoje
ele entender números? Mas é uma realidade, tipo assim está mudando, mas é a realidade de hoje, né? Por
isso que muita gente… por isso que quebra muito, muitos ficam ricos, muitos quebram, é justamente por
isso. O ficar rico eu falo que tem a ver também com essa falta de noção do mercado. Porque as vezes o cara
arrisca demais e da certo. mas é na loteria, entendeu?
Entrevistador: Ele conseguiu acertar!?
Entrevistado 07: Ele conseguiu acertar mas não que era matemática. Entendeu? Ele não queria aquilo.
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Entrevistador: Foi por acaso?
Entrevistado 07: É não é que foi por acaso. O cara falou esse ano foi investir…e deu certo...tá bom é por
acaso. Aquele ano deu certo.
Entrevistador: Mas poderia ser o contrário? Poderia ter quebrado?
Entrevistado 07: Poderia ser o contrário, entendeu? Poderia ter quebrado!
Entrevistador: Entendi. Isso no produtor rural, né? Como que você olha? Porque a minha pesquisa é na
cadeia e aí eu elenquei, o foco é o produtor rural, mas eu peguei quem está antes e quem está depois, os
fornecedores de insumos e os clientes que compram a produção. Como você avalia a gestão deles? Primeiro
dos fornecedores e depois… eles estão bem preparados gerencialmente?
Entrevistado 07: Eu acho que sempre cabe melhoras, mas por exemplo quando você tratar diretamente com
uma multinacional eu vejo que ela tem um respaldo maior em termos de gerenciamento. Você vê que a
estrutura dela é mais organizada. Já a revenda, porque a gente negocia com revenda também, já revenda ela
não tem toda essa sistematização de administração. Ela corre o mesmo risco do produtor, pelo fato de as
vezes ser gananciosas demais e não levar essa parte de administração tão a sério, né? As vezes ela quer dar
um pulo muito alto, quer fazer um negócio que ela jura que é bom. Então é aí que a gente tem um certo
receio de trabalhar nesse nível ai. A parte dos nossos clientes que a gente vende nosso produto também eu
procuro... A muito tempo atrás a gente tomou um prejuízo muito grande com uma empresa local a gente
comercializava praticamente 100% do nosso produto com essa empresa. Uma empresa familiar e local, até
que chegou um dia, justamente porque eu estava naquela ganância de ganhar R$0,50 ou um real por saco,
mas chegou um dia que ela me cobrou, me cobrou tudo de volta e eu perdi tudo. A partir desse momento a
gente tende 99% das negociações serem feitas com multinacional, não só uma qualquer, mas essas de maior
renome, de maior sustentação, que a gente vê que tem maior sustentação.
Entrevistador: Uma que vamos dizer, tem um patrimônio…
Entrevistado 07: Você vê que o lastro dela condiz né? Com o que ele está fazendo.
Entrevistador: Entendi. E aí eles estão mais preparados?
Entrevistado 07: Eles estão mais preparados justamente na questão administrativa, que eles não fazem
negócio de risco e os negócios são todos negócios travados, casados, então quer dizer que o risco diminui
muito.
Entrevistador: Está bem diluído?
Entrevistado 07: Exatamente. O que acontece quando ocorre esses problemas é justamente quando o cara
especula. Essa empresa familiar ela pode ter comprado em uma alta, comprou muito esperando que o
produto iria subir muito, inverteu e aí o que ele tinha não foi suficiente para quitar tudo, entendeu? Por isso
que a gente tem que abrir o olho para isso também. Tanto quando compra tanto como quando vende.
Entrevistador: Nos dois momentos?
Entrevistado 07: Nos dois momentos é melhor a gente deixar de ganhar, tipo não ter aquele olho gordo não
ter aquela ganância de querer ganhar muito mas fazer negócio sólido. A mesma coisa quando a gente
compra fertilizante. Eu posso comprar fertilizante e eu não tenho todo o dinheiro, que eu preciso para pagar
ele, mas eu tenho produto. Eu não preciso fazer uma troca, necessariamente trocar o produto com uma
empresa, pode ser que tem uma empresa que está pagando melhor, eu posso vender o produto para aquela
empresa e comprar o fertilizante de outra empresa. O que acontece se eu faço essa compra em dólar,
entendeu? E eu vendo meu produto em real, eu estou correndo um sério risco, então nesse momento eu
tenho que ter a delicadeza de travar na mesma moeda. Justamente para que no dia do vencimento eu tenha
dólar para pagar dólar, e real para pagar real, eu não posso arriscar isso, o dólar está muito baixo ele vai
subir ele vai subir, eu tentar especular isso, porque muitas vezes… Quer dizer você pode fazer isso, mas
você tem que estar ciente que você pode tomar um fumo que a lavoura daquele ano tua não paga.
Entrevistador: Você trabalhou de graça?
Entrevistado 07: Exatamente, você trabalhou de graça só por causa de um luxo teu. Um luxo que foi
justamente achar que você sabia, né?
Entrevistador: E saber é algo muito crítico, muito importante.
Entrevistador: Na sua opinião quais são, você já falou, nas suas palavras você já deixou transparecer um
pouco, mas gostaria que você falasse de forma mais expressa, quais são os critérios competitivos. As
competências que você julga que são essenciais para a sua empresa, se competitiva, para ela ser uma
empresa, que tem a capacidade de sobrevivência dentro do mercado.
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Entrevistado 07: Exatamente isso para eu sobreviver no mercado uma coisa que eu tenho que fazer é o
seguinte, Eu tenho que produzir um produto de qualidade e um custo baixo, entendeu? Eu tenho que ter
uma alta produtividade aliada a qualidade com custo baixo. Assim me torno competitivo. E para fazer isso
na parte técnica agronômica a gente procure investir muito nisso para que minha garantia de produtividade
seja maior né? Ao mesmo passo que eu não posso errar na compra, na comercialização, nem na compra
nem na venda, eu não posso errar. Eu tenho que saber o que eu produzo, é sacas por hectare, é isso que é
minha moeda. Eu não produzo dólar por hectare, convertido sim mas na real não, a minha moeda e sacos
para hectare. Então tudo que eu compro eu tenho que ter o meu índice, o índice da minha fazenda, que é
por exemplo quanto que eu gasto de fertilizante em sacas por hectare por ano, qual é o meu histórico? Qual
que é o meu histórico de gasto de mão de obra em sacos por hectares, mão de obra. Porque só assim eu sei
que tenho que produzir tantas sacas, e eu sei meu limite de ganho, tipo assim, estou pagando muito caro no
adubo vou deixar para comprar depois, ou vou colocar um pouco menos de adubo, porque está muito caro,
entendeu? Porque é o limite de adubo entendeu? Qual o meu limite de químico? Está tendo ataque de
Hespodóptera, tal...quanto que eu posso usar de químico? Qual o meu limite que eu posso usar? Porque não
adianta eu extrapolar isso porque depois fica aquela que o custo é maior que o benefício, e lá na frente eu
tenho que pagar a conta e eu tenho meu teto produtivo máximo que a gente sabe qual que é. Tipo assim
nesse ano não vou produzir 100 sacas por hectare, entendeu? E não adianta ter um custo próximo a isso por
luxo também, entendeu? É ai que você ganha o jogo, é justamente quando você tem essa noção do que você
pode gastar na nossa moeda, entendeu?
Entrevistador: Você tem que saber bem qual é o seu ponto de equilíbrio...
Entrevistado 07: Exatamente, tem que saber o ponto de equilíbrio, em economia rural...
Entrevistador: Em Administração também...
Entrevistado 07: Administração é isso aí, ponto de equilíbrio. Mas na prática é isso, na prática a gente tem
que saber o quanto está gastando, o quanto você está se comprometendo para produzir o que você espera,
entendeu? Porque um vacilo ai, aquilo que eu falei para você, um vacilo no adubo, se você pagar tipo 30%
mais caro no adubo e você não se deu conta disso, que você gastou um volume de soja 30 maior que no
passado, só no adubo, só no adubo, estou falando só em um (1). Você se lascou, tipo assim, você vai
trabalhar de graça.
Entrevistador: Olhando ai para a cadeia de suprimentos, na sua opinião qual a empresa que tem a
governança da cadeia? Qual empresa que coordena toda a cadeia? As empresas né? Quando falo em
empresa, vamos pensar no nível vertical, as fábricas de insumos, as revendas...Quem gerencia a cadeia
inteira. Você acha que chega a dar algumas cartas nos outros níveis da cadeia, definindo mais ou menos as
expectativas e a forma do sistema funciona.
Entrevistado 07: Quem governa tudo?
Entrevistado 07: Ah tem, todos os nossos isso dai até parece teoria da conspiração, mas isso dai é... eu já
trabalhei em multinacional, fiquei dois (2) anos em uma multinacional, e eu sei exatamente como é que se
forma um, tipo, o custo de determinado produto. Por exemplo, o custo de determinado produto, nunca é o
custo de produção, dele mais a logística, comercialização, a tributação, não, nunca é assim. A formação dos
custo do produto ela se dá justamente por aquilo que o produto traz de benefício para o produtor sem
comprometer a renda dele. Por isso que eu tenho um produto, tipo posso usar um fungicida que hoje é de
bastante renome ai e ele pode me comprometer a cada aplicação dele, dois a três (2 a 3) sacos por hectare.
Entendeu? Mas a gente sabe que cinquenta (50) ml do produto não pode custar isso. Então, lógico existe,
eu vou usar o termo correto, que ao meu ver seria o correto. Porque isso não é livre concorrência, você
concorda comigo? Esse não é um produto que você está concorrendo com os outros no mercado para manter
um...a lei da oferta e procura que você mantém um concorrente que equipara o preço, eles equiparam, mas
lá em cima, e de acordo com um acordo deles. Certeza, isso funciona para os químicos, esses químicos que
ainda não tem patente quebrada, tipo. E funciona também para os minérios, né? Os minérios também, não
é o custo de produção, não tem nada a ver com isso. É sim o valor que o produto te agrega, te traz benefício,
ou você pode gastar, então na realidade. Nosso setor a gente é funcionário de multinacionais. A gente
trabalha para uma multinacional, onde ela sabe que ali, ela tem o cliente dele, que vai comprar determinado
produ... tanto de determinado produto por quanto, pelo valor, entendeu? Então para a gente, tanto é que o
nosso lucro, é aquilo que eu falei, é como se fosse uma integração de frangos no Sul. Onde você entra com
a mão de obra e a Sadia te dá o frango, a ração, o coxo né, o bebedouro, o sistema de iluminação produção
(inaudível) dai você acha que você é o integrado dela, dai você acha "não eu sou dono daquilo", não é.
Porque o seu lucro, você vai ser uma mão de obra do cara, e o consumidor dela, porque o teu lucro está
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certo. Tipo a tua margem ali se você fizer tudo certinho, se der tudo certo, você vai ganhar aquilo ali, que
já está medido, - está previsto - exatamente já está previsto, é aquilo alí. E no nosso mundo aqui é desse
jeito que funciona, nunca foi diferente, desde que eu estou no inicio é a mesma coisa, o que a gente ganha
é aquela parte da fatia do bolo que eles já estipularam, não tem como você ganhar assim, 40 sacos por
hectare em um ano muito bom, não tem entendeu? Porque você sabe o seu teto produtivo, você sabe todos
os seus gastos, quanto custa para produzir, entendeu? Você trabalha ali só naquela diferença. Por isso que
você não pode errar. Porque se você tem uma margem de lucro que já foi definida, então você não pode
errar, né? Agora citar nomes de empresas, isso ai tipo assim, começa com Monsanto, Cargil, Bunge, só ai
já foi 90% (noventa porcento), Bayer né? Isso daí já foi 90% (noventa porcento).
Entrevistador: Mas você acha que está mais na mão das trading que comercializa a produção, ou na mão
dos fornecedores de insumos? Ou você acha que são esses dois, o conjunto, ou tem um que consegue ter
mais poder de governança que o outro?
Entrevistado 07: Eu acho que um só não, heim? Eu acho que eles se dependem, dependem um do outro,
entendeu?
Entrevistador: Então vou colocar trading e a parte de químicos, generalizando, seriam as tradings e
multinacionais que fornecem insumos?
Entrevistado 07: Sim
Entrevistador: Sem citar nomes...seriam a trading e a o fornecedor de insumos.
Entrevistado 07: Sem citar nomes, mas sim.
Entrevistador: Porque assim na leitura que a gente tem feito, e pelo que tenho acompanhado, a gente tem a
impressão que a trading, tem mais, porque ela chega a atuar no fornecimento de insumos.
Entrevistado 07: Ah sim, chega a atuar no fornecimento de insumos. A trading sem dúvida a gama está toda
na mão dela, porque ela compra e ao mesmo tempo fornece os produtos.
Entrevistador: A gente acaba tendo essa percepção. - Sim - Vamos dizer, fazendo uma parabola, os
tentáculos dela vão mais longe que os outros, - Sim - fazendo uma alegoria, com a atuação dela.
Entrevistador: Muito boa a sua percepção do mercado. Na sua opinião, os critérios, que você citou,
qualidade, custo baixo, produtividade. Você acha que esses critérios competitivos estão alinhados com o
restante da cadeia? Quando você olha par ao seu fornecedor de insumos, quando você olha para o seu cliente,
eles também estão com o pensamento direcionado, para proporcionar isso? Para que a cadeia consiga, ter
um pleno alinhamento desses objetivos? Ou esses são objetivos particulares seus, e alguns casos com os
deles, mas outros as vezes dá um certo conflito de interesses?
Entrevistado 07: Eu acho que sim, alguns casam, mas outros descasam. Porque por exemplo, vamos supor
o fertilizante, o fertilizante como eu falei para você, eu tento comprar pelo menor preço um produto bom,
Entendeu? Um produto bom, muitas empresas negligenciam isso, um produto bom. E acabam te
prometendo uma coisa e entregando outra. Mesmo empresas de nome. E ai eu falo que tem um pequeno
descompasso nesse tipo de sintonia.
Entrevistado 07: Não sei se a pergunta foi exatamente essa?
Entrevistador: Não é isso mesmo, eu queria ter a sua percepção se tem alinhamento...
Entrevistado 07: Não, não tem alinhamento total, total não.
Entrevistador: Quais objetivos que você acha que são alinhados? Com seus fornecedores primeiro. Na sua
opinião o que, quais critérios competitivos, levam você a fazer negócio com seus principais fornecedores.
Entrevistado 07: Então são os mesmos, né? Eu procuro tipo, tem várias empresas que fornecem fertilizantes
pra mim, dando exemplo de fertilizante, mas meu critério é o seguinte idoneidade da empresa e qualidade
do produto. Isso dai vem em primeiro lugar, tanto é que eu sempre pago um pouquinho mais caro para
comprar um adubo melhor. Entendeu? Eu tenho esse tipo de preocupação, eu não posso fazer um negócio,
que eu acho...que o custo está muito bom, só que eu tenho uma certa dúvida quanto a idoneidade dele ou
ao produto dele. Tipo assim, eu não costumo fazer isso.
Entrevistador: Você prefere...
Entrevistado 07: Prefiro ter um custo um pouquinho maior e tentar negociar um produto bom numa empresa
boa.
Entrevistador: Entendi. E ai quando você está buscando os seus fornecedores, quais são os seus principais,
você falou em custo, produtividade, aqui tradicionalmente na administração, eu vou te mostrar esse daqui,
é que isso daqui é outra parte, que eu vou fazer depois com você. É custo, qualidade, flexibilidade, tempo
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e inovação esses são bem tradicionais na manufatura, né? Mas eles também podem ser aplicados para a
gestão de empresas rurais, desses critérios você citou para mim, custo e qualidade, a produtividade, entra
junto com o custo e também pode ter uma certa dependência da inovação, também como da qualidade, é
uma soma, a produtividade acaba sendo uma soma. Desses critérios, quais que você busca dos seus
fornecedores, para escolher eles?
Entrevistado 07: Em primeiro lugar eu não entendi bem o que é flexibilidade.
Entrevistador: Flexibilidade é a capacidade de ajustar…
Entrevistado 07: Já entendi tempo de entrega tal… Eu acho que a qualidade vem em primeiro lugar,
entendeu? Qualidade, porque aquilo que eu falei pra você. Em segundo lugar vem o custo. Entendeu? A
inovação vem em terceiro, porque muitos produtos eu compro ele pela tecnologia que ele tem agregado.
Entendeu? Só que antes disso, no caso inovação e qualidade estão próximos, mas eu colocaria inovação em
terceiro e não em segundo lugar. O tempo...habildade de entregar o produto no prazo...tá quarto e quinto.
Entrevistador: Eu dei uma... em quarto o tempo e em quinto a flexibilidade. E ai?
Entrevistado 07: É por ordem decrescente né? Primeiro a qualidade, custo, inovação, tempo e flexibilidade.
Entrevistador: Na sua opinião quais são os critérios competitivos que você tem que o seu cliente busca na
sua produção? Que leva eles a fazerem negócios com você, desses critérios o que você faz que torna o seu
produto atrativo para eles? Fazem eles buscarem...
Entrevistado 07: Isso daí depende muito do ano eu vou te contar porque. A gente está falando de soja e
milho que são duas comodities né? Tipo assim, até o ano passado eu plantava soja convencional, porque eu
tinha um mercado com uma cervejaria do rio lá. Que era atraente, esse ano voltou a ser mas eu não tinha
material. Mas de maneira geral como é uma comoditie eles não tem uma tipificação muito na hora da
compra. Ela não tem, tipo assim, é pedra é pedra entendeu? Tipo assim cara está comprando soja não
importa se o teor de proteína dele está em 42 (quarenta e dois), se o teor de soja dele está em 26 (vinte e
seis) entendeu? Não importa para o comprador ele entende o produto soja. No Brasil a gente não tem esse
tipo de segmentação de mercado que nem tem para índice proteico do milho e de carboidrato dos Estados
Unidos. Se tivesse um PH, aquele peso hectolitro para o trigo que tem aqui no Sul. No soja não ele
obedecendo os critérios de impureza, umidade e avariados ai.. - ele é soja - é soja, entendeu? Então a gente
não tem muito disso, é até uma pena, porque se estratifica-se o mercado melhor dentro de qualidade. Ai por
exemplo uma planta mais bem nutrida ela com certeza teria uma outra composição do produto e seria um
produto diferente de um outro soja qualquer, né? Entendeu o que eu estou falando? Dependendo do ano, se
acontece uma chuva muito forte na época da colheita, muitos produtores, tem problema de soja ardido, ai
eles ficam sabendo, assim por exemplo, lá no Entrevistado 07 ele colheu sem arder, ai sim eles podem pagar
um centavinho a mais para tirar lá. Mas tirando isso, eu nunca vi nada de diferente. Você entendeu o que
eu estou falando, né? Oh lá no Entrevistado 07 tem um soja que não ardeu, então vamos comprar dele pra
misturar. - para fazer um blende - para fazer um blende, dai eles podem até pagar. Ai eu tenho o poder de
poder pedir um a mais, mas enquanto o meu produto é soja e do cara é soja, vai ser só a distância que vai
influenciar.
Entrevistador: É a distância, mas também essa padronização, você tem que obedecer né?
Entrevistado 07: Mas esse daí no caso é para falar que é soja.
Entrevistador: É dado né? Está dado. Você tem que manter o nível de qualidade o mínimo para poder entrar
também no critério.
Entrevistado 07: hum hum
Entrevistador: Você acha que… É você falou que nem tudo está alinhando, o que você acha que alinha e o
que não está alinhado dentro da cadeia, por exemplo você citou, qualidade, custo e produtividade, para você
- para mim né? - o que você acha que está desalinhado com o seu fornecedor desses critérios?
Entrevistado 07: Eu acho que essa parte de custos, nos últimos anos dos químicos, esses químicos que a
gente está usando no controle de lagarta e fungo né? Eles se aproveitam de mais, isso está completamente
desalinhado. Você já tem produtos hoje que eu acredito que está em um preço bom para comprar, por
exemplo de maneira geral os que estão com a patente quebrada. Que quebraram a patente que daí todas as
empresas podem produzir e tal e dai elas caem nas leis de mercado e o preço da uma acomodada. Os
produtos eu acho que está tranquilo, agora sempre que há um problema na agricultura, parece até que são
meio plantados, porque tem um problema e já tem a solução. Tipo a biofarmacêutica em a gripe tal mas a
vacina já está pronta, entendeu? Ai eu falo que isso é um completo descaso com o produtor né? Da parte
das trading do fornecimento dos fertilizantes também, isso dai sempre foi uma luta também né cara, sempre
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foi uma luta, nunca a gente tem um controle disso, cara, sempre está na mão deles, cara. Isso é sempre
complicado. A variação que acontece nisso também né? Por exemplo, tem momentos que abaixa, mas dai
do nada sobe demais. É fogo. Agora eu não sei o que é mais em termos de logística e qualidade do produto,
isso é uma coisa de que cada negociação você tem que estar em cima né? Agora o maior problema é o
monopólio a máfia envolvida, esse dai é que o maior problema. As leis escusas, isso dai que pe o maior
problema. Eu não sei se eu respondi certo.
Entrevistador: Não, era isso mesmo. E com os clientes o que está alinhado o que está desalinhado?
Entrevistado 07: Cara com os meus clientes é um jogo duro também, cara, porque eu não vejo nada de
diferente do que… Acontece, assim tipo, tradicionalmente. É a lei da oferta e procura, compra uma
comoditie pelo preço do dia, ou de um contrato, entendeu? Mas não tem nenhum tipo de diferenciação,
entendeu? Não adianta, por exemplo, eu queria produzir uma determinada variedade de soja com maior
índice proteico e tal, porque o dia que eu for vender ela vai ser soja, vai ser peso. Peso do grão, peso do
caminhão, entendeu? Não Importa se meu soja tem o hillo amarelo ou preto, entendeu? Ele vai valer o
mesmo soja, e o milho é a mesma coisa. Aqui no Mato Grosso, no Paraná, no Rio Grande do Sul você tem
cooperativas que pagam um diferencial pela qualidade do milho e tal. Tem uma integração - Porque as
cooperativas tem uma integração? - exatamente.
Entrevistador: Na sua opinião a gente pode dizer que em relação a qualidade e ao custo a cadeia está bem
alinhada, nesse sentido? Tem um alinhamento?
Entrevistado 07: Sim, tem um alinhamento.
Entrevistador: Você tem um descasamento nesse caso, vamos dizer esse oportunismo de mercado, que
vamos dizer é injusto.
Entrevistado 07: É injusto porque eu obedeço uma lei, eu estou enquadrado em uma lei e eles estão em
outra né? Eu estou na lei da oferta e procura, né? Eles não (risos), são dois mundos. São dois mundos
distintos, pode analisar tipo assim, meu produto eu vendo ele nas leis de mercado, já que não tem uma
tipificação, outra baseado na lei de mercado é o valor do meu produto e com eles não é bem assim que
acontece. Inclusive eles podem até regular a demanda deles e a produção. É lógico, pensa bem. A esse ano
eu não quero comprar muito soja do Brasil, vamos aumentar o preço do adubo, dos químicos tudo que vai
reduzir o soja e aumentar o milho, na realidade eles podem até controlar isso se você pensar bem, né?
Entrevistador: É atuando nas duas pontas.
Entrevistado 07: Exatamente, é eles fornecem produto e comprar o seu produto.
Entrevistador: Realmente era essa a pergunta...
Entrevistado 07: Você não acha que é isso, não? Pensa bem cara, imagina se eu e você nós fossemos Cargil
e Bunge, ai você fala assim: ``Cara agente está com o estoque cheio de soja e precisa de um milho barato,
vamos produzir milho no Brasil, nós dois. Daí a gente chega aqui e faz campanha de nitrogenado e faz
contrato futuro de milho, tipo 2 (dois) reais a mais do preço que está e aumenta o preço de potássio que é
muito usado em soja``. Pronto a gente já desvia 20% (vinte porcento) da produção brasileira para o milho,
só com uma conversa nossa, entendeu? Tipo assim, vai ter um aumento de 20% (vinte porcento) da área de
milho só porque a gente conversou um pouquinho.
Entrevistador: Conversou e concordou né? ``Concordamos que isso é mais interessante``
Entrevistado 07: Pronto, já deu certo.
Entrevistador: Então não é justo o alinhamento da cadeia?
Entrevistado 07: Não é, é aquilo que eu falei pra você, é uma integração. E pouca gente vê isso, né cara?
Entrevistador: Poucos tem essa visão
Entrevistado 07: Pensa bem cara, é lucro ilimitado, tipo assim, E o risco de quem é o risco? Se acontecer
uma chuva na colheita ou se acontecer uma seca no plantio, de quem é o risco? - Produtor - É fogo né cara,
além de estar com lucro limitado - medido - medido ele ainda assume o risco.
Entrevistador: É...então tem os critérios que estão alinhados, e na sua opinião quais são as ferramentas ou
como se estabelece o alinhamento dos critérios, esses que estão alinhados, como que você fazem isso?
Entrevistado 07: Por exemplo?
Entrevistador: Por exemplo, pelo que a gente tem visto é na hora da produção, do planejamento da produção,
quando você vai fazer o seu plano da próxima safra, você começa a prospectar preço, começa a prospectar
custo, E ali você vai conversando com seus fornecedores e seus clientes criando suas expectativas, a sua
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conta que você disse que tem que fazer certinho e ai você vai passando as informações, de quanto de
produtividade você espera..para poder fechar o que você quer...
Entrevistado 07: sim, você quer saber quando é feito isso?
Entrevistador: É.
Entrevistado 07: Então a gente faz, por exemplo, quando a gente começa colher que tem a garantia já do
produto, que você vê que ´´Eu já colhi 30% entendeu? A produtividade está boa e tal, determinada variedade
se sobressaiu em relação a outra, no momento da colheita você vê já o resultado dos experimentos que você
fez com químicos, com fertilizantes, então no momento da colheita que você fica aguçado para a próxima
safra já, que você fala não esse ano eu vou comprar aqui. E logo ali na colheita você já determina quais vão
ser os cultivares que você vai comprar, já entra em negociação com as sementes, que geralmente eu faço
isso primeiro. Logo depois da colheita eu já estou comprando a semente do próximo ano, porque eu sei que
se eu estender muito esse prazo pode chegar no final que determinado material o cara não tem mais para
vender. E o material que foi bem no momento, então eu não posso deixar para comprar uma semente nos
quarenta e cinco (45) do segundo tempo, porque as vezes aquele material o cara já vendeu tudo e não vai
ter mais, ele só vai ter outras variedades que não é interessante para mim. Então quer dizer que logo após a
colheita e logo após a colheita eu já estou definindo quais são os materiais que eu vou comprar para a
próxima safra, tá. Depois disso vem a questão de mercado, que faço essa analise que eu te falei, em termos
de sacos por hectare que eu vou gastar, por exemplo com adubo, que adubo que eu vou utilizar o ano que
vem? Só que ai eu vejo, o dólar está alto demais, to com Chicago fraco agora, entendeu? Mas o preço do
adubo está muito bom relacionado a média, então vamos fechar para pagar o mês sete (7), que geralmente
soja dá aquela sublinha, entendeu? Então eu costumo fazer isso. E o químico, costumeiramente eu deixo
ele mais por último, porque eu posso me aproveitar de uma empresa que ela não cumpriu a meta dela,
entendeu?
Entrevistador: Você arrisca menos comprando por último?
Entrevistado 07: É no químico sim, você nunca tem tipo, surpresas indesejáveis no químico, pelo
contrário, muitas vezes no químico você consegue comprar um produto com o mesmo preço do começo
do ano, ou até mais barato que no começo do ano. Justamente por causa que uma empresa ''Há eu não
consegui vender muito esse fungicida´´ entendeu?
Entrevistador: Isso te cria uma oportunidade, de conseguir compensar alguns custos?
Entrevistado 07: Cria uma oportunidade. Sim.
Entrevistador: Entendi, quais são os mecanismos que você utiliza? Você falou quando, mais quais são os
mecanismos? Você falou ´´Eu vejo os cultivares eu faço a prospecção de mercado´´, como você reune essas
informações? É contato pessoal? É telefone? É internet? É parceria?
Entrevistado 07: Ah sim você está falando de selecionar, por exemplo, material ou algum produto, isso?
Entrevistador: É que ferramentas você usa né? É para captar a informação e para fazer a negociação
acontecer. Que ferramentas geralmente você usa.
Entrevistado 07: No caso a gente participa de dias de campo, a gente tem consultor na fazenda e a gente
tem experimentos na fazenda. Esses são os meus guias do que fazer. Quando fazer é questão de índex,
indexadores, e uma analise de mercado, uma analise que a gente faz prévia de um cenário que está, tipo,
como foi a produção brasileira, como está o mercado, como está o câmbio, vai mudar o presidente não vai,
da di apostar nisso? Esse é o quando, e o como é o fato em si quando é constituído né? Tipo assim, vai
depender dos outros.
Entrevistador: Mas aí quando você está lá negociando a sua safra, você está com seu plano e está procurando
executa ele, ai você faz reuniões pessoais, faz reunião pelo telefone, ou vai pelo WhatsApp...
Entrevistado 07: Reunião com quem?
Entrevistador: Com seus fornecedores ou como você faz a prospecção de informações do mercado
Entrevistado 07: A gente faz assim, a gente costuma ir lá, a gente costuma ir no local. Ir conversar ou ligar
por telefone, nada de email, nada de...
Entrevistador: Entendi, é mais uma relação interpessoal ou pelo telefone para conseguir fazer isso?
Entrevistado 07: Hã hã. Pelo telefone.
Entrevistador: E as informações de mercado, também, você busca com seus clientes? Como você procura
fazer essa captação que você falou, vamos dizer, você está vendo o cenário né? Mas você busca outras
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informações de expectativa, o mercado vai subir, como o mercado vai se comportar...você busca isso fora
com cliente ou fornecedor, ou alguma outra fonte? Ou você faz isso sozinho?
Entrevistado 07: A gente tem corretores que nos ajudam a fazer isso, a gente tem boletins informativos de
mercado, tenho um aplicativo que me dá previsão de dólar de Chicago, entendeu? Como está a situação,
produções, eu tento me manter informado o tempo todo. Eu tenho que saber o que está acontecendo no
mundo inteiro, para eu poder tomar uma atitude aqui, entendeu? Mas eu me mantenho muito, tipo eu
acho..eu considero que eu me mantenho muito bem informado, atento a esses detalhes assim, e através de
sei lá várias tipos de ferramentas.
Entrevistador: Aplicativos, Corretores...
Entrevistado 07: Aplicativos, corretores...o Fornecedor a gente só tem aquele acesso assim ó “Quanto você
está pagando hoje?” Entendeu? Mas ele não fala assim...o fornecedor não fala “Ó a gente está com um
monte de soja comprada”. O cara não vai abri isso daí pra mim, mas daí eu tenho que saber de outras fontes
né? Tipo, qual o volume que passou por determinado corretor? Quanto ele já fechou? Isso tem como eu
saber. Mas uma trading uma multi não vai me falar quanto que ela comprou e quanto ela ainda vai comprar,
entendeu? Ela liga pra mim para perguntar “Ou você já colheu quantos porcento (%) da área? Quanto você
plantou?”
Entrevistador: Para ele fazer as estimativas dele…
Entrevistado 07: Lógico... “Já vendeu quanto? Tem quanto no silo ainda?” Entendeu? Mas eles não falam
pra gente isso, e se eles falarem é tipo assim, eles vão mentir, tipo assim “Ah a a gente vai comprar muito
ainda” é “Não vai comprar mais nada. A gente vai fechar a fábrica mês que vem e vai dar férias para os
funcionários”, entendeu?
Entrevistador: Entendi
Entrevistado 07: Mas tipo assim, quanto ao mercado eu me mantenho bem informado, eu tenho análise
gráfica, que eu acho análise gráfica muito melhor do que número. Quando você pega um relatório assim,
muitas vezes não te ressalta nada. Por exemplo, pega ai uma tabela, nada ressalta, agora quando você pega
por exemplo um gráfico, uma análise gráfica por exemplo do mercado da soja nessa ano, daí você consegue
entender bem melhor, né? Tipo assim, que nem ó (mostra gráficos no celular) ...esse aqui é o mês de janeiro,
mas eu posso ver o comportamento dele do ano todo, e daí eu entendo. Ó Apesar de estar subindo agora
em julho estava muito melhor, entendeu? Eu consigo obedecer, ver uma tendência do mercado está
entendendo? Na análise gráfica, então eu acho análise gráfica de tudo importante. Por exemplo, eu sei que
aqui começou a colheita americana, entendeu? Eu sei que aqui acabou a nossa, entendeu? Isso daqui eu
sigo muito, esse tipo de informação, entendeu? Só que esse tipo de informação é o seguinte são muito
manipuladas também, você vê né que nem acontece com o dólar, mas aí que vai do seu tino de tentar errar
o menos possível.
Entrevistador: Você tem que ter um feeling ali...
Entrevistado 07: Tem que ter um feeling. Por exemplo nessas mudanças de presidente, eu sabia que o dólar
tipo ia explodir, né? Porque um país que ninguém vai investir, né? Ninguém tem coragem de investir, como
o dólar vai se manter baixo? Tem aquela fuga de capital, ao passo que uma medida que o cara tomar para
incentivar o investimento tende a fazer com que o dólar baixe, para gente né? Venha a recuar. Então quer
dizer que você tem que ficar atento a tudo, você não pode tratar o seu negócio só dentro da porteira ali. Pelo
contrário eu acho que o nosso sucesso está fora da porteira, porque lá dentro da porteira é praticamente
domina...é bem regulado, né? Agora o problema é aqui fora onde um dia o dólar está dois reais e no outro
dia está quatro reais, você já imaginou o que que é isso?
Entrevistador: Tem aquela fuga...venha a recuar...
Entrevistado 07: Tipo assim, isso daí por exemplo, é isso daí quebra qualquer um, por exemplo, eu compro
todos os meus insumos e vou pagar em dólar, tipo vou pagar em dólar em outubro né? Eu comprei meus
insumos para pagar em dólar em outubro, entendeu, tipo assim, o cara quebra entendeu?
Entrevistador: É bem arriscado. Além dos critérios de alinhamento, e aí é uma hipótese da minha pesquisa
que eu coloco que o alinhamento é algo que precisa ser feito para ter um melhor resultado da empresa e da
cadeia, mas eu também coloquei um fator a mais, isso é uma contribuição lado da minha pesquisa que eu
tento analisar, tem uma habilidade que é gerencial também que chama de competição. Que é quando tem
cooperação e competição ao mesmo tempo. Porque as vezes você tem isolado, você tem isolado situações
de cooperação, você estabelece uma parceria está todo mundo cooperando. Você tem situações de
competição onde você tem uma situação de disputa comercial deflagrada, que todo mundo sabe que é uma
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competição e cada um vai fazer/buscar o melhor negócio para si. E tem a coopetição, e aí você tem situações
que ao mesmo tempo você tem expectativa de conseguir fechar o melhor negócio, e ter o lucro, mas você
não pode, você tem que dosar bem a maneira que você vai fazer sua negociação porque ali também vai
envolver uma situação de cooperação. Então você tem um paradoxo, acaba formando um paradoxo ali, você
tem que brigar pra fechar o melhor negócio mas não pode brigar muito por que você pode comprometer
uma relação de parceria que resultaria em um benefício maior dela. Então isso é uma habilidade gerencial
extremamente - importante - difícil de dominar. De uma pessoa ter o tino, como você disse o feeling de
saber até aqui eu posso brigar, aqui eu tenho que ceder. Tenho essa hipóteses de quem consegue dominar
essa habilidade consegue ter um resultado melhor. Ai então agora eu vou fazer algumas perguntas para
tentar detectar, primeiro, quais são as situações que você, enxerga como cooperação na cadeia de
suprimentos. Onde você tem cooperação, só cooperação com seu fornecedor que seu cliente. Você pode
descrever algumas pontos que vocês conseguem estabelecer cooperação? É de cooperação.
Entrevistado 07: Cooperação? Cooperação a gente tem por exemplo, determinada empresa pede para
armazenar o produto por um tempo maior, tipo assim, "Eu estou com problema de caminhão agora será que
você não segura o produto mais alguns dias em seu armazém?". A gente sempre coopera a gente nunca teve
problema com isso. É isso?
Entrevistador: É isso, essa é uma ação de cooperação, outra... É isso.
Entrevistado 07: Isso por exemplo, né? E na negociação em sim às vezes um prazo diferenciado. A troca
não deixa de ser uma cooperação mas nem sempre é atrativa né? Sei que mais tem de cooperação.
Entrevistador: Por exemplo quando faz um campo de teste?
Entrevistado 07: Ah sim, isso é normal.
Entrevistador: Isso é normal? Então tem uma...
Entrevistado 07: Tem isso é normal. Isso na parte...no caso dos químicos, né?
Entrevistador: Tem de cultivares também?
Entrevistado 07: Até de cultivares, a gente tem parceria com todo mundo. A outra coisa que eu tenho um
capricho assim é o seguinte: sempre tento eu não quero ser visto como garoto propaganda de determinada
empresa. Tipo assim, porque daí eu começo a perder gente que vem oferecer oportunidades para mim. Se
eu só comprar, por exemplo da Sinagro, da Syngenta, ou só da Bayer, eu reduzo o número de oportunidades
que aparecem pra mim. Porque o vendedor vai chegar em mim vai falar assim "eu nem vou lá no
Entrevistado 07 porque ele só compra da Sinagro", entendeu? Por isso, eu tenho que ter esse feeling de
trazer para todo mundo junto a mim, entendeu? Por isso que geralmente eu tenho que comprar um
pouquinho do seu um pouquinho do cara, para eu não ser...eu sei que se eu fosse de um cara só eu poderia
comprar com melhor preço, mas eu pulverizando um pouquinho melhor, eu consigo agregar mais para mim
entendeu?
Entrevistador: Então ai você já está fazendo uma relação de coopetição né? Porque você está abrindo mão
um pouco da sua competitividade, em troca de ter mais cooperação.
Entrevistado 07: Mais cooperação, sim.
Entrevistador: Então essa situação que você acabou de descrever para mim é de coopetição.
Entrevistado 07: Exatamente, isso daí é uma coisa que eu mais faço. Você pode inclusive falar com o meu
consultor, porque ele até as vezes ele fica bravo comigo. Ele fala "Não Giva, mas vamos pegar só tal produto
de tal empresa" eu falo "não Juliano não vale a pena cara, porque se não a gente começa a perder mercado,
um cara pode deixar de oferecer uma coisa muito boa pra gente um dia, pelo fato dele achar que a gente só
vai comprar de fulano", entendeu? Então isso é uma coisa que a gente faz a um certo tempo entendeu? A
parte de fertilizantes, por exemplo também, eu sempre tento jogar aberto com as multinacionais na hora
que eu vou comprar o produto, eu sempre tento trocar, entendeu? Porque o preço você sabe, o preço é muito
parecido, né? Ai tipo em um ano compra de um no outro compra de outro, entendeu? Para eu não ficar
muito...entendeu? Se eu comprasse só da Fertipar o tempo todo, nunca que um cara da cargil e a ligar pra
mim e falar "Giva Eu estou com um negócio bom aqui de..." geralmente acontece isso, geralmente acontece
"Ah sobrou muito produto lá do cara" ele vai lembrar de você "Não o Giva compra", porque entendeu? Eu
não posso perder isso e se eu perder isso eu estou fudido, porque um dia a Fertipar pode estar me enrabando
e eu não estou nem percebendo já que ninguém está oferecendo mais oportunidade para mim. Você entende
o que eu estou falando? Porque ai eu fiquei como aquele cara que só compra dela, entendeu?
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Entrevistador: Entendi, então você tem que cooperar aí. Você me descreveu uma boa situação. Nunca tinha
até agora nas entrevistas, essa relação de coopetição é uma nova para o meu leque... É para o meu portifólio
essa dai é uma nova.
Entrevistado 07: uma nova para o seu portifólio?
Entrevistado 07: É mas isso daí, você pode até conversar com o nosso consultor agronômico, que é o nosso
ponto de embate às vezes. Ele fala "não viva vamo compra tudo aqui" eu insisto com ele "Não Juliano,
vamos comprar aqui e aqui também, vamos dividir um pouquinho".
Entrevistador: Em suas relações de cooperação, onde você vê que tem parceria. Você descreveu na hora de
segurar o produto armazém. Na hora do teste, na negociação no fornecimento, você tem algum outro
exemplo que você pode citar? De cooperação? Que você estabelece? Eu vi assim "Ah não se você compra
comigo eu vou fazer um campo de testes que eu vou ficar com os custos de tudo para você" e acaba sendo
essa troca. Viu produtor falando isso pra mim, que uma vez ele fechou tudo com um, porque ele fez um
campo grande para ele, e todo o custo daquela área, era dele e ficou para ele, ficou por conta dessa parceria.
Ou então, dele ter fechado negócio porque o cara falou para ele, não eu garanto para você, se tiver algum
problema com esse produto ou o uso desse produto, se tiver que fazer mais aplicações, eu... É dá garantia...
Entrevistado 07: Da garantia...sim, sim isso daí a gente faz isso também, até três (3) anos atrás a gente tinha
uma relação boa com um fornecedor porque ele tinha um seguro de todos os produtos dele, era um seguro
de funcionamento, se desse algum problema com produto ele reaplicava pra você, entendeu? Isso é uma
cooperação, entendeu? A gente compra dele? Mas esses são casos normais, né? Não sei se a gente enquadra
isso como cooperação. Porque no fundo tem uma lógica né?
Entrevistador: Mas é porque o pessoal tem tanta… Eu já vi gente falando "Não tem Cooperação nenhuma
é cada um por si e Deus por todos", eu falo "Não é possível".
Entrevistado 07: Não, ó tipo assim o nosso método de gerencia é diferente, que nem se você for na fazenda
hoje, você vai ver que tem teste de produto pra tudo quanto é lugar, a gente compra de um monte de empresa,
justamente para isso, para ficar com a porta sempre aberta pra todo mundo. Exatamente este tipo de coisa
são comuns, tipo eu nem estava visualizando como cooperação.
Entrevistador: É comum esse tipo de situação?
Entrevistado 07: É bastante comum aqui.
Entrevistador: Ter essas relações. E quais são as etapas que...
Entrevistado 07: Uma cooperação que eu entenderia que nem agora que aconteceu com ADM, estou
vendendo soja para a ADM, o prazo de carregamento dela venceu já 30/11, entendeu? Tipo assim, eu estou
cooperando com ela porque eu poderia estar enrabando ela, está entendo? Estou cooperando com ela estou
permitindo isso, entendeu? Isso daí é uma cooperação de uma mão só, entendeu?
Entrevistador: A cooperação é uma coisa que meu orientador me cobra, você sabe qual é a diferença...
Entrevistado 07: De uma mão? Duas mãos? É exatamente...
Entrevistador: E deles com você? Você já teve alguma?
Entrevistado 07: Não por enquanto não teve uma cooperação assim.
Entrevistador: Por exemplo, agora eles estão precisando de prazo, mas já aconteceu de você precisar de
prazo? E eles falarem ´´não tudo bem a gente aguarda´´.
Entrevistado 07: Não, não, não estou falando que não venha a acontecer, mas por enquanto não. A gente
costuma seguir bem a risca os compromissos.
Entrevistador: Porque um outro relatou para mim, só como exemplo, aconteceu o contrário com ele, estava
chovendo e ele não pode entregar...ele ligou...
Entrevistado 07: Por isso que eu falei que era importante isso, porque uma hora você pode precisar também
né?
Entrevistador: Então ele falou, está chovendo, não posso retirar agora, se tirar não vou cumprir o contrato
de qualidade também, então vamos esperar.
Entrevistado 07: Sim
Entrevistador: E onde, quais são situações em que você acha que ocorre mais competição? Que tem mais
disputa dentro da cadeia? Com fornecedores e clientes onde você acha que a briga é maior ali? Que tem um
salve-se quem puder ali na hora?
Entrevistado 07: Essa parte de Químico né? Essa parte de química aí, tem uma briga boa né cara?
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Entrevistador: A disputa é bem acirrada? Você com eles, eles com você é a maior briga?
Entrevistado 07: É a maior briga.
Entrevistador: Mas e com os outros fornecedores, tem mais algum que você considera que tem?
Entrevistado 07: De fertilizantes você fala?
É de fertilizantes, de cultivares, assim algumas etapas dentro do seu processo, do planejamento até entrega
do produto. Quais momentos que você sabe "oh eu vou ter que brigar aqui aqui e aqui", a gente vai ter um
embate com os fornecedores e clientes. Quais são as etapas que você sabe, tipo hoje é o dia...
Entrevistado 07: Eu te falo, eu te falo todos os momentos. O processo de compra dos químicos sempre
acontece embates. O Processo de entrega de produtos sempre acontece problemas de entrega. O processo
de contratos tipo data de pagamento, sempre acontece um probleminha ou outro, isso com empresa grande
ou pequena, isso daí acontece com todo mundo. Qualidade do adubo que chega, a qualidade do produto que
a gente compra no caso o fertilizante, no químico não mais no fertilizante sim. Muitas vezes, peso de
balança a gente tem que brigar, muito pó no produto, são momentos que durante o ano eu já sei que… "Ah
vai entregar um macro lá", eu já falo assim "Oh vamos olhar os caminhões todos, pra ver se está vindo
muito pó, tudo", isso daí é todo ano, todo ano tem briga. Na compra do químico, na entrega do adubo, nos
contra...na entrega de soja, sempre tem um probleminha.
Entrevistador: São os pontos. A gente falou muito na vertical e na horizontal você com outros produtores?
Tem muita relação de cooperação?
Entrevistado 07: Tem muita.
Entrevistador: Você pode citar alguns exemplos pra mim?
Entrevistado 07: Nossa...exemplo tipo, é que eu tenho bastante parente que planta aqui. Mas com os meus
primos e os meus vizinhos eu coopero muito em cara. Tipo assim precisa colher a gente vai lá colher, não
fala nem cobrar... "A tem que passar veneno aqui, empresta um produto pra mim", empresta entendeu? É
muito, tipo assim, a gente não é unido para fazer negócio juntos, mas a nível de campo tem muita união,
pelo menos nessa região aqui, eu fico vendo na minha região. Por exemplo, meus primos a gente está aqui
no Mato Grosso sempre colheu um pro outro um aplico para o outro, a gente nunca fez um acerto até hoje.
A gente nunca tipo "você está me devendo cinco dias de colheita com a suas máquinas" nunca, já faz uns
20 anos ou mais.
Entrevistador: Então essa cooperação na colheita e no plantio é forte? Entre vizinhos, até empréstimo de
produto?
Entrevistado 07: É forte, é forte. tudo que nem agora eu acabei de emprestar quatro mil (4000) sacos de
milho para o cara que não tinha. O contrato dele venceu com a multinacional ele não tinha milho, eu
emprestei para ele de boa. Emprestei para ele, carregou lá, entendeu? E tipo não é empréstimo de Factory
ele vai colher e depois vai me devolver a mesma quantia no armazém, entendeu? Eu emprestei pra ele para
cumprir contrato porque senão ele estava lascado.
Entrevistador: E com relação a competição, você vê os seus vizinhos como competidores?
Entrevistado 07: Sim eu vejo como competidores, mas eu sei tenho que saber que eu não preciso jogar sujo
com ele para ganhar dele, entendeu? É só eu inovar um pouquinho mais, fazer um negócio um pouco melhor,
que tipo assim eu vou produzir um produto melhor e entendeu? Eu não preciso competir diretamente com
ele.
Entrevistador: Não precisa ser aquela competição acirrada? Explosiva vamos dizer assim... É uma
competição saudável?
Entrevistado 07: Isso é uma competição saudável, é bom para os dois. Porque daí o cara fala o Entrevistado
07 aplicou daquele jeito lá e deu certo, ou eu posso olhar para o vizinho e falar assim "Ele plantou tal
material e deu certo" entendeu? Ninguém acha ruim de copiar isso.
Entrevistador: Ninguém acha ruim de compartilhar, copiar, de falar o que está fazendo, isso é bem...
Entrevistado 07: Porque como eu falei para você lá dentro é muito aquele...lá dentro esse tipo de
informações, elas são partilhadas, e não é aquilo que vai fazer você sair do mercado. Agora aqui fora sim.
Aqui fora é que tira você do mercado.
Entrevistador: A negociação aqui fora...
Entrevistado 07: Porque lá uma aplicação que o cara fez três (3) dias antes, incrementou em 0,3 sacos a
produção, ou utilizou determinado produto e produziu um (1) saco a mais. E aqui fora ele perdeu vinte e
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cinco (25) sacos comprando adubo em dólar, entendeu? É isso que tira o cara do mercado, não é utilizando
aquele produto errado, lá aquele dia, entendeu?
Entrevistador: Ai é outra situação de coopetição porque você é competidor deles mas coopera o tempo todo
com ele durante a produção, tem uma boa relação ali.
Entrevistado 07: Sim.
Entrevistador: Internamente...acho que aqui...
Entrevistado 07: Está acabando?
Entrevistador: Sim está acabando, é minha última pagina aqui.
Entrevistado 07: Entrevistador eu não sei se eu consegui responder tudo para você, porque eu não entendi
muitas coisas, entendeu?
Entrevistador: O que você não entendeu?
Entrevistado 07: É isso? Está certo?
Entrevistador: Está certo! Está correto.
Entrevistado 07: É que as vezes eu estou vendo de uma maneira diferente, não é exatamente aquilo que
você queira que eu respondesse. Não que você queria que eu respondesse, mas pelo fato de eu não ter
compreendido direito, eu não respondi satisfatoriamente. Mas aí qualquer coisa você pode entrar em contato.
Entrevistador: Eu posso entrar em contato com você?
Entrevistado 07: Sim, você entendeu como eu vejo o mercado eu vejo desse jeito.
Entrevistador: É que o objetivo aqui mesmo, essa é uma fase exploratória, eu não sei se eu falei isso pra
você, essa é uma fase exploratória, então eu estou vendo mais qual é que a visão, a sua visão, a sua
percepção de como as coisas estão acontecendo. A partir da sua visão a minha intenção é refinar, você viu
que tem essas partes aqui (mostra no questionário) que são medidas, a partir das suas respostas eu vou
conseguir refinar as minhas medidas, e ai quando eu conseguir refinar isso, eu vou fazer uma fase mais
ampla da pesquisa, que a gente chama de fase descritiva, né? Que eu vou com um questionário mais objetivo,
para ver se essa percepção que você me passou também é a percepção dos outros agentes e ai eu pretendo
fazer isso no estado inteiro. Nas principais regiões produtoras, Médio-Norte, região de Sorriso Lucas,
Nortão, região de alta-floresta, Oeste, região do Campo Novo dos Parecis, e Leste, região de Água Boa,
Querência, aquela região. Então eu estou na fase exploratório que é mais captar as suas percepções, para
enfim passar para essa fase mais fina.
Entrevistador: Enfim, por último aqui as questões relacionadas ao desempenho. Na sua opinião o
alinhamento, conseguir ter esse bom gerenciamento esse bom alinhamento ele faz diferença no desempenho
no resultado da empresa?
Entrevistado 07: Faz né, lógico.
Entrevistador: Não há dúvidas disso?
Entrevistado 07: Não há dúvidas disso.
Entrevistador: E com relação, e daí talvez a parte que você ficou um pouco confuso, que é a parte da
coopetição, e ai a gente conversou e constatou que tem outras situações de coopetição, você acha que a
coopetição é um fator que faz diferença no desempenho da empresa?
Entrevistado 07: Eu acho que é o que mais faz. Porque se você pensar no longo prazo, no curto prazo não,
no curto prazo se você não tiver coopetição, você vai fazer o melhor negócio porque você não levou em
conta outros fatores, né? No curto prazo você vai se dar bem só competindo. Agora no longo prazo se você
só competir você está fadado ao fracasso, porque, aquele exemplo que eu te dei, né? Você pode ser isolado
e na hora que você vê está sozinho, usando alguma coisa defasada já e nem tem como comprar de outro,
porque ninguém quer nem vender para você, e nem interesse. Então é por isso que você tem que manter..isso
é o mais importante que tem na minha opinião. Porque que nem, tipo assim, hoje todo mundo pode te ligar
conversar oferecer produto, tem que ter essa abertura. Porque senão eu vou ficar isolado, eu fico isolado, e
ai vai chegar amanhã ou depois ai eu estou lascado, né? Ou não nada a ver? É o que eu acho?
Entrevistador: É sim! E a sua resposta, confirma o que eu espero encontrar de resultado.
Entrevistado 07: É mas no curto prazo, é lógico o cara que levar a ferro e fogo ele vai ter, vamos supor um
lucro maior, um retorno maior, no curto prazo, porque isso ai não vai se repetir no ano que vem e nem no
outro ano, entendeu?
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Entrevistador: Isso acaba entrando um pouco na teoria dos jogos, não sei se você já estudou um pouco sobre
teoria dos jogos, que é essa relação, você pode ter jogos competitivos no curto prazo você sempre maximiza
o resultado, mas no longo prazo, você coloca isso (faz sinal de linha), você vê que na verdade você declinou,
perdeu. Se você tiver sempre esse tipo de comportamento. Bom é isso mesmo.
Entrevistador: Agora uma pergunta Entrevistado 07, de tudo isso que a gente conversou, você fala assim
"O cara vem falar de competitividade de alinhamento estratégico de desempenho da empresa, me pergunto
de um monte de coisa, mas não me perguntou de tal coisa que é crítico, tem alguma coisa que você sentiu
falta? Se o cara veio ver como é feito uma boa gestão ele não vai me perguntar disso? Você acha que faltou
eu perguntar alguma coisa que eu estou deixando de fora do meu recorte, algo que você julga que é
importante para a sua atividade, para a sua cadeia?
Entrevistado 07: Eu acho que tipo assim, é a relação que a gente tem com pessoas, eu acho que isso é muito
importante também. Por exemplo, você sabe lidar desde o funcionário até com o diretor de uma
multinacional, eu falo que isso dai também ganha o jogo em cara.
Entrevistador: Em ter um bom relacionamento, interpessoal...
Entrevistado 07: Um bom relacionamento interpessoal, mas com todos, sabe porque? Eu vou te contar do
menor para o maior. Você tem um tratorista lá, entendeu? O cara por exemplo faz aplicação com o
pulverizador da fazenda, eu sou chefe dele e trato ele mal. Eu trato ele mal porque, tipo assim ó, eu posso
falar a mesma coisa de várias maneiras para o cara, mas por exemplo, deu um probleminha lá e eu cheguei
e falei assim ´´Seu filho da puta, você tem que melhorar isso rapaz, você não está vendo que você está
fazendo só cagada´´ e seu falar assim ´´O Zé Eduardo, amanhã você toma mais cuidado porque aquele litro
ali não pode tombar, deixa ele mais certinho e tal`` ai está a diferença onde eu ganho o jogo e perco o jogo.
Porque se esse cara criar uma antipatia comigo, não custa nada para ele um dia ao invés dele passar
fungicída, ele passar glifosato em trezentos (300) hectares, ele só errou...ele fala ``Rapaz eu errei a
embalagem`` está entendo? Eu estou falando isso de uma maneira que eu perco o jogo, imagina você perder
trezentos (300) hectares, mas tipo assim, pode ser três, trezentos, três mil, entendeu? Por isso que eu falo,
você tem que...a relação com pessoas é de extrema importância e com todos da cadeia, tipo com todo mundo,
você tem que ter o mesmo tipo de relacionamento. Você tem que ser franco, sincero e tratar bem, entendeu?
Você não pode ter meias verdades com as pessoas porque, um dia elas acabam descobrindo realmente quem
você é, entendeu? E também você não precisa ser, ficar passando a mão adulando, porque tem muita gente
que nem gosta disso, entendeu? Querer ser muito bonzinho. Mas você sendo certo e tratando a pessoa por
igual como humano, acho que isso ai ganha o jogo também. Porque eu já presenciei várias situações dessas,
assim, com todo mundo né? Isso eu acho que é super importante
Entrevistador: Bom isso, essa consideração sua é importante, porque é na habilidade de competição, para
medir ela, uma das assertivas que eu vou te mostrar daqui a pouco é ``buscar estabelecer relações pessoais
com seus parceiros, então você conseguir estabelecer uma conexão com a pessoa que vai além do mero
comercial. Essa sua resposta também me dá uma boa idéia.
Entrevistado 07: Isso é importante né?
Entrevistador: Bom da parte exploratória é isso, agradeço muito pela sua entrevista, pela sua ajuda, os seus
exemplos, até você mostrou para mim outras possibilidades, de coopetição, que ainda não tinha sido
capitadas, - elencadas no seu portifólio - no meu portifólio, eu agradeço e se um dia a gente puder ajudar,
conversar, quiser conversar, trocar algumas idéias, eu estou a disposição. E em nome da Universidade eu
acho que a gente precisa estreitar mais os laços, como eu disse, eu vim para aprender com vocês como
vocês estão exercendo a administração aqui, então acho que a gente tem muita troca para fazer.
Entrevistado 07: Eu acho isso muito importante, eu sou formado em Minas Gerais em Viçosa, não sei se
você conhece? - Conheço - Então ai eu lembro que lá essa parte de relação universidade campo era direto,
a gente os pesquisadores tudo, em todas as propriedades da região, todas elas eram visitadas e eles faziam
parte da vida do cara. O cara que produzia... Tinha três vacas de leite, não era consultoria mas as vezes ou
o professor ia lá e explicava alguma coisa, ou ia alunos lá entendeu? Mas eu lembro que a universidade
ficava com… ligada no campo o tempo todo entendeu? E eu achava muito bacana isso sabe? Tipo assim,
eles cresciam juntos lá e cresciam só com a universidade. Tanto é que técnicas novas, lá principalmente
tem leite, né? Muito gado de leite, técnicas novas de leiteria, manejo de leite, tal, raças, alimentação era
tudo colocado em prática, reflorestamento, tudo colocado lá, e era intensivo, extensão rural.
Entrevistador: Tem que aumentar isso, né? É bem legal.
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Entrevistado 07: Hoje mas hoje a preocupação poderia ser outra além dessa técnica né? Poderia ser hoje
essa área onde a gente é falho onde a gente ganha o jogo. Que é a parte administrativa, né?
Entrevistador: Poderia estreitar mais…
Entrevistado 07: Poderia estreitar mais, olha esse software, software seria para fazer um gerenciamento
financeiro da empresa, mas mesmo assim ele é muito falho, porque eu precisaria de um administrador para
analisar ele entendeu?
Entrevistador: Não é um software que você olha e já....
Entrevistado 07: Isso que ele não te dá as pontuações e faz você entender, então do que adianta? De pouco
adianta eu apresentar um relatório para mim, e ele apresentar um número cru. O número cru eu sei, porque
eu que comprei. Você entende o que eu estou falando? Eu sei qual que é o meu número, está entendendo?
Mas eu estou falando o seguinte, você fala assim "Os pontos chave, você fala assim quer analisar um
histórico, tivesse pontos assim, pela projeção do ano passado e dos outros anos esse é o momento da compra
esse é o da venda´´, está entendendo? ``Determinada máquina está gastando muito, substitui tal máquina``
entendeu? Porque já passou da hora. Não sei se existe isso, acho que não.
Entrevistador: Porque está na hora de fazer a substituição, deu a depreciação...
Entrevistado 07: Tá bom Entrevistador?
Entrevistador: Tá Jóia.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 08
FORNECEDOR DE INSUMOS – PRIMAVERA DO LESTE
Regional da minha área de atuação qual que sua formação a primeira parte é só para
fazer um piercing técnico agrícola a quanto tempo que você tá na promoção 13 anos na
enquima vão dizer empresa 15 anos bom então né Ela é uma empresa aqui do Mato
Grosso Hino de Cambé Londrina e você você faz fornecimento de ti tipo de produto os
nossos antes e Nutrição foliar é ser então na parte de química médicos Cidades arquivos
com isso aí Fernando só explicando mais um pouco dentro da minha pesquisa eu peguei
o fornecedor de insumos o produtor rural e acredito que o meu foco é o produtor rural
principalmente como ele se relaciona com os outros então como você tá aqui no
fornecimento de insumos a visão aí que eu vou pedir para você voltar sempre em
perspectiva do seu cliente em que é o produtor Então porque ele é o foco e eu quero
saber como é que ele está transacionando com os outros agentes da cadeia Quem são
os seus principais clientes em termos de volume na região é seu nome se quiser pode
fazer uma ideia você também tem revendas que você atende né outras revendas que
de repente distribuição produtos setor aí pode falar é mais que emoção é uma furada
quanto tempo a empresa está no mercado número de funcionários e pela faixa de
faturamento aí você pode indicar em qual pátio de empresa em caixa de faturamento
anual a empresa como um todo está acima de 300 milhões agora vamos falar um pouco
de administração né como eu falei às vezes pessoal conversa muito comigo como se
eu fosse dinheiro agrônomo administração o que começar perguntando na sua opinião
como que você avalia a administração das empresas rurais um pegar o primeiro
produtor e depois o que é que você também em seguida também como você ver como
tá de ministração a libertadores de insumo como que você viu o preparo se é adequado
ser mais profissionalizada que ele que você me falasse um pouco disso é assim nós
éramos nós vamos do quente ou frio aqui na tela que são significados que levam negócio
como uma empresa Rural mas ainda nós temos ainda acho que uns trinta ou quarenta
por cento que não sabe para onde está indo o trabalho é uma forma de planejamento
estado culturais também acaba não se eu digamos assim procurando um profissional
da área que realmente possa prestar uma consultoria correta então leva do jeito que
aprendeu lá no sul do país quando namorava para lá tá no geral sim acredito que 70%
está bem preparado O que são Produtores Rurais que leva um negócio como uma
empresa empresa tem muita coisa ainda para melhorar você vê se isso tá esses 34%
que ainda Precisa Quanto tempo você acha que leva para para eles também se
profissionalizarem olha eu acredito A gente falava dia do cliente hoje agricultura devido
a sua margem tem Tratado de lucratividade por que isso não subiu o dólar sobe de
repente abaixa e nada nada seco alisa rapidamente devendo tal de vida essa diminuição
imagem Pastor nos últimos 4 anos melhorou muito todos os aspectos então eu acredito
que o jeito que a coisa continua e eu acho que os próximos 5 anos aí a gente a gente
cai no percentual aí para 10% que sempre todo negócio vai ter ele 10 15% gente que
não sabe não está fazendo nos próximos 45 anos aí vem aceitar administração de
empresas elas buscam tem uma orientação estratégica elas procuram tem que ter
alguma linha de ação que ela prioriza para para conduzir as suas ações no dia-a-dia na
sua opinião Quais são os critérios competitivos da sua cadeia Qual são as as as linhas
de pensamento estratégico que as empresas adotam para conduzir suas atividades
você como membro daquele dia que você percebe que as empresas geralmente buscam
nesse ano ver se as empresas hoje que querem se manter no mercado que se que se
acha que eu que tive toda empresa sempre tá batendo mais área a gente preza muito
pela qualidade de serviço pelo investimento em pessoas porque de produto para produto
a gente acredita que tem muita empresa boa no mercado mas até o momento que sai
da fábrica da produção depois ele e a gente vai barrar um problema de pessoas humano
então a gente procura sempre usar esta teste de ter boas pessoas bem treinada na
ponta para alavancar o crescimento da empresa não é uma estratégia de prestação de
serviço e qualidade juntamente com produto de qualidade né para não ligamos para
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nosso cliente está satisfeito buscando outra alternativa né assim a gente perdendo
mercado Isso é estratégia da sua empresa e e e as outras não é como que você vê qual
que é orientação estratégica do Produtor aí quando ele vai procurar você ou a ou até
mesmo é o que resta o pessoal que trabalha dentro da cadeia Quais são os objetivos
de quê que você acha né você não falou visão da surpresa por que é diferente né a
empresa tem um objetivo mas o outro o produtor tem outros objetivos a 3 e tem outros
objetivos mas se você pensar como um depende do outro tem que ter um certo
alinhamento né algumas estratégias podem ser parecidas e tem que ser alinhados
porque senão vai cada um puxa para um lado e a cadeia não vai ser competitivo que
você vez em quando pensa mais verticalmente né Vamos vivendo da cadeia olhando
para os outros agentes que que você acha que eles estão postando as estratégias
quando a gente juntos e ela está crescendo produzir mais um interesse de todos que
acho que todo fornecedor que você produz uma coisa que a gente tem sempre o melhor
empresa para que todo Cristão Iraque tenha mais produtos da atividade que se
comercializa mais recebendo o que é um problema sério hoje recebimento tem muito na
imprensa e o produtor que tá no meio disso tudo consegue olhar para os dois lados da
da mão para todo lado aquela coisa que que se liga os três e que é como você falou
claro que O produtor vai tá querendo vender melhor e comprar melhor duas coisa que
puxa ao contrário para quem vende quem quer vender melhor que compra quer comprar
melhor né então é a única forma para minimizar e apaziguar seus lados digamos
comerciais em alta produtividade pessoal tá focado num tem uma alta produtividade
custo da mente porque a saída é produtividade se o seu mesmo espaço de território de
trabalho de terra você vai ter que alavancou a produção porque eu gosto nem subindo
se você continuar a produção de 5 anos atrás você vai quebrar então a technology expresidentes envolvendo pra lavar o carro na produção da semente com os defensivos
Gerais Então é isso aí acho que é o que os três pontos ruim E era necessário eu preciso
para vender precisa oferecer algo que Produza mais o produtor precisa produzir mais
para pagar de quem comprou e a trade e consequentemente quanto mais produto tiver
para ela melhor alimentação então que você ver ela como alinhar e na sua opinião
dentro dessas pensando nos três aí também qualquer empresa que tenha governança
quem é que você vê se te orienta as outras impressoras fazer isso porque a gente está
esperando é isso porque eu falo assim mesmo mas qual empresa mas pensando em
cinema no grupo de fornecedores de insumo tem produtor tem 3 quem é que tem a
governância dentro da cadeia e se você falasse pra mim não mas não é nenhum desses
três é quem tá mais para trás ver a fábrica de insumos o que está mais para frente ainda
da Astrid é o mercado Varejo então na sua opinião ele tem que você veja que está
coordenando né mostrando a direção para os outros agentes de quem você acha que
vem as orientações Ah eu acho que quem conduz o elemento bar aí é digamos um
comprador né o consumidor Quando eu digo assim tudo que Se Produza que a senhora
para China então a produção o consumo dele dependendo que eles lançam o que o do
estoque é esse que dita regras agora você falando em empresa mercado mais interna
aí fica difícil falar porque todos têm sua grande importância adultos por exemplo
específica maior do mercado que serve como base para as outras aí no mercado
sempre tem pão todo segmento vai ter uma empresa é um líder de mercado que todo
mundo espera para ver como é que vai funcionar entendeu mas assim vamos tentar
então um grupo de empresa mas vamos pensar assim é o pessoal do fertilizante é o
pessoal dos que é o pessoal dos implementos tentando assinar no lado do fornecedor
de insumos é os produtores são as 3 x 1 pensando nesse grupo de empresas têm que
você acha que você fosse escolher um grupo para dizer senhora esse grupo aqui é que
ele acaba influenciando até os outros né Por mais que você tem os líderes mercado o
líder de mercado ele também ele olha para que assim que como que vai tar esse ano é
preciso untar Como que tá o nível de qualidade exigido para onde eles tô mandando
produto então sempre tem um grupo de empresas que acaba vamos dizer dando essa
orientação é mesmo para as empresas líderes têm vamos dizer olhando verticalmente
vai ter alguém que tá como que vai ser as coisas se anda e todo mundo olha para aquela
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empresa e aí como que a gente vai trabalhar esse ano qual que vai ser as perspectivas
dessa chata né Vamos quando eu falo ano passado é passado e 16 passa o período
Então como que você aí eu acho assim O Grande Gatsby Lana é preço de adubo né
então o adubo sei lá significa quase que sei lá 40 por Não esqueci produto então eles
eu acredito que eles hoje não meu forma de ver aqui quem conduz isso aí quem dá a
partir do preço dele que vai dar a regra do Ed aonde o produtor vai investir se vai investir
mais na investimentos se ele vai tirar do adubo né porque você tá muito bom vamos
porque a boca e dizer sim vamos por quantia certa vamos comprar do que é bom vamos
por já de cara que é o grande vilão que mais pesa na balança hoje às vezes está mais
barato a gente tira dor do lado está mais barato para gente pode vestir mais
normalmente a empresa e ela também e tem também Esse costume de fornecedores
Cargill as outras também fazem a ponte que faz a ADM em 3D que mais vai ter até às
3:00 não vamos em que menores que na imagem né mas ela é muito quando pressa
Vamos pensar se essa integração entre esses dois agentes e também relacionar como
produtor se tiver um consultor eu acredito opinião o que leva o produtor rural a fazer
negócios com a sua empresa é o que que o produtor Verde fala se não eu aí prima vai
ser meu parceiro por causa desses motivos né pensando se nos critérios de novo né
porque ele tá com pensamento Aline ela me entrega e isso daqui é por isso que eu boto
pra ela Quais são os critérios que daí acaba sendo que os critérios que você tem que
procurar atender para para ele fechar negócio que principalmente produtor vem buscar
de você ligar Reprodutor música muita a questão da assistência técnica Porque tudo
que se compra insumos normalmente aplicado via alguma máquina e esse fator
mecânico falta muito conhecimento para o Dinho mecânico fala regulagem mecânica
mesmo então ele no meu segmento é um assunto muito complexo e um grupo muito
seleto que entende de pulverização então um dos principais pontos que a enzima tem
é isso é ser procurado pelo conhecimento dos funcionários produzem a maioria tem um
grande tempo de trabalho na área e eles e eles vêm mostrando uma excelência nesse
trabalho então não adianta você ter um produto sejam os sido obtida seja lá qual for
esse mal complicado né então aí que ela traz produtos para proteger esses insumos
principais na verdade disso tudo relacionado com assistência técnica que vai garantir
que vai afunilando vai aperfeiçoar a hora da aplicação cuidados com o momento de
aplicação Cuidado então eu acho que é responder sobre o silêncio no trabalho né
trabalho tem nada é claro que busca uma empresa normalmente por por que fechar
quentinha aqui na empresa primordial do segmento dela é uma empresa de que mostra
confiança e qualidade dos produtos Pioneira nesse segmento E aí acaba tendo uma
uma imagem uma base até a empresa em relação às empresas como você vai então
você tem aí uns os objetivos do Produtor como que vocês fazem o alinhamento com
produtor Quais são as situações a partir de que momento pensando no processo
produtivo que é feito a essa aproximação E aí o produtor para você o que ele tá
querendo né E você começa a mostrar Quais são as opções né então o que vocês fazem
o alinhamento para do negócio de vocês né para fechar minha transição Quais são os
momentos né Que que isso ocorre é normalmente é comercializada aí ele parte para
compra vai ser mais ou menos em fevereiro março abril é o que são mais formados eles
eles comprometem a julho já fechou alguns acreditam que que quanto mais perto da
safra comprar mas esgoelado botar para vender então é nesse momento de Fevereiro
agosto setembro que se fechou que acolheu sorte tem os que esperam milho se planta
milho colhe o milho não aumente o cara já negocia safra do ano que vem milho e soja
é tudo entendeu mais ou menos no perfil de compra do cliente que busca na cooperativa
na revenda direto Digamos que tem um tempo como comprar direto por último resultado
E****** saber a hora certa de comprar não que eles acertam sempre mas eles são bem
mais organizado e preciso como a escala Grande a compra Grande compra em nome
de todos na câmera comprei nome de todos os produtores então ele estava sendo mais
programado também com você mas até a compra depois da primeira que me espera aí
teve algum problema em fevereiro a partir da lei a hora então seria também no momento
que ele tá planejando a próxima sarrada planejando E aí ele vai com onde ele começa
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entrar em contato com você E aí quais são as principais ferramentas que vocês usam
para acessar o produtor para saber o que que ele tá buscando né como que vocês
buscam informação como é que vocês fazem contato como é que vocês divulgam como
é que a produtor busca Quais são as ferramentas das principais ferramentas de pra
fazer esse alinhamento aí não é cliente ainda você tá dando assistência para ele para
depois conseguir então você já já aí você já tá na dianteira Você tem uma parceria
antecipação tá ganhando nada mas você já tá ajudando ele prospectando que no futuro
você pode deixar cliente ela também que essa era era o próximo grupo de perguntas e
e quantas vezes mais ou menos você acha que você tem um com outro com os
produtores né para Finale para fechar um negócio em média quantas vezes né quantos
encontros são necessários para fazer o negócio aí é só uma vez as pessoas que você
encontra para fazer isso é o produtor é hoje que é o gerente dessa técnica quem são as
pessoas que se envolve nesse processo aí no meu caso o meu caso por exemplo a
coisa começa de baixo assim como Imperador da máquina operador da máquina e
depois você vai para o gerente né A partir do Valdeci digamos dois processos E você
tem acesso ao porque às vezes começa a Claro pelo produtor você mora todo torpedo
e ligação para fazer aí você vai para o campo que é onde não existe mentira vai ter
provado E aí quem fecha com você produtor Mas você tem que os funcionários deles
vamos de técnica bem tilizado ali no seu produto tá ou não adequado para ela assim
não é que a regra é porque alguém usa porque nessa conversa vende isso porque às
vezes nem todo mundo tem o mesmo produto estudo na área de manufatura fábrica de
automóveis no negócio é bem ocupar esse espaço aí eu coloquei uma hipótese de que
quem tem uma habilidade de gerenciar essas relações de cooperação vai fazer suas
parcerias quem tem a e também tem mais habilidade de gerenciar a competição
momento que tem que ter disputa de não fazer esse alinhamento de telhas habilidade a
pessoa consegue ter mais resultados é porque você fazer alinhamento você tem
resultado mas quando você tem mais essa habilidade de gerenciar a cooperação e
competição mais resultado ainda você vai ter Então eu queria saber de você Quais são
os momento o que você enxerga que tem cooperação com produtor é que você e ele
gosta de você oferece a cooperação para que tenho melhores resultados da sessão tá
ganhando nada com ele mas aquilo vai conversar resultado e que momentos da isso
pode falar do processo internet falou até antes da safra você já tá fazendo isso então se
você pudesse contar para meus momentos que tem essas parcerias assim normalmente
ele já disse que ela está pensando em comprar pão ele tem aquele aquela época de
cotação eu iria atender o olhar dele tá precisando é isso aí como é que tá A tarde aí
como tá aqui que não vai precisar né que produto que latem muito tá o tipo de erva coisa
desse tipo aí levar conhecimento dele que vai tá ainda entre destaca-se por acaso
porventura com tudo isso ainda não consegui vender para ele no momento da aplicação
e já tá ficando comprou de repente outro produto continua sendo que fazer um trabalho
do meu caso pensando também em coleta de esgoto de computação na pulverização
está atingindo Alves que ele precisa atingir quando ver isso tá na verdade assistência
técnica em todos os processos dele você tá levando alguma coisa para ele para virar
virar o jogo e depois durante o processo produtivo se não você tá olhando o quê que
pode atrapalhar a operação dele e depois na aplicação Mesmo que não seja você que
vendeu você tá fazendo uma cooperação com ele aí as vezes que você compete
produtor Qual os momentos que tem disputa por que na parte no momento a negociação
uma disputa né vai estabelecer um preço ele vai ter uma troca e alguém vai ganhar um
pouquinho mais alguém vai vai pagar um pouco o meu pai ter uma disputa ali quase
momentos dentro desse processo que você vê que tem a competição aí na hora né
Você fala eu vou optar por esse outro produto porque o seu tá mais caro se mostrou
parecido com esse aqui eu chegar até aonde a gente compra do mesmo jeito ele faz
comigo meu produto cadeia de vendas e assistência técnica para você ganhar E aí e aí
almoçar junto conversando negócio quando acontece alguns momentos que ocorrem
as duas coisas ao mesmo tempo em que momento você vê que você tem operação e
compreensão Que que momento da sua relação com o produtor é uma situação
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estranha porque você tem que operar com ele e ele também ou ele tem que cobrar você
mas tá tendo uma disputa também ao mesmo tempo que vocês e aí acaba sendo Onde
esta habilidade mais assistida né quando você tem que você não pode deixar de cobrar
mas você também não pode perder o negócio você tem que ter uma a dar certo atrito
mina era a relação de vocês se consegue de algum momento que acontece isso tem
hora que não na metade o processo de trabalho dele quando ele precisa de você você
precisa operar ele não vendeu ele é um problema problema mas você também tem que
ter uma contrapartida da minha parte não é nesse momento Bom aplicativo que apaga
quando você pensa assim tudo isso que a gente já conversou você é Você tem uma
visão de que mais alinhamento resulta em benefício para todo mundo tanto para sua
empresa quanto por produtor e consequentemente a cadeia interesse beneficia Quando
consegue ter uma administração que consegue né porque é negociar distração tomar
decisão de compra administração né se relacionar gestão de pessoas administração
acho que quando tem uma administração melhor de o alinhamento dos negócios resulta
em melhor desempenho para o prato feito o produtor acredito que sim pode citar algum
exemplo assim de uma situação que você ver que que é chinfra nesse sentido na
verdade algumas dúvidas cada vez mais conhecimento que ele vai olhar e todos os
aspectos do jeito de um jeito que uma empresa posiciona do jeito que a outra posiciona
a gente que a outra você vai olhar a coisa como um todo então ele vai tomar a sua
decisão Acredito eu que mais certa né porque ele ele conhece de todas as opções ele
vai escolher aquela que melhor se encaixa para ele aquela que é mais coerente Por que
ele precisa Então eu acho acho é isso aí e essa habilidade que eu falei né para vocês
que a gerencial momento de Cooper ao momento de competir saber quando é a hora
de você fazer os dois idai se estimar como você disse que você é um momento bom
para você de fechar um negócio aí é quem tem melhor essa habilidade consegue
também ter um bem porque como você falou você tem de todo jeito né Tem gente mais
alto e - ata você ver que eu tenha mais aqui nesse trato nesse relacionamento ele
também acaba sendo tendo melhores resultados ou não poderia dizer não fiz isso não
faz tanta diferença para o negócio é da cadeia que é produtividade como você falou não
mente quem é mais habilidoso Acaba tendo uma diferencie alike que vamos ver se ele
é mais competitivo chance duas coisas Imóveis quando você tem um profissional que
tem habilidade de percepção a verdade de mudança né de dirigir até a partir do Produtor
e ele tem habilidade e tem experiência ligamos assim é porque habilidade ar que anda
junto cara experiente ela tá mudando a voz e sabe que vai dar certo aí eu acho que isso
aí é um ponto primordial para execução de uma vendo a conclusão de uma venda então
é essa habilidade realmente às vezes você pode ter um produto indica o pior é porque
hoje a qualidade tá mais ou menos igual nada mas você pode ter o mesmo mesmo com
o valor agregado o maior financeiro Mas pela habilidade quem está conduzindo negócio
ele porque não é só hoje não é só comprar o que é bom fazer o que é errado se eu
comprar o que é igual mas foi trabalhado diferente melhor eu tenho o resultado da
habilidade e sincronia lei consequência vai conseguir e o cliente que tem isso também
você se pode dizer se os seus clientes que conseguem ter essa habilidade eles também
consegue resultado melhor Comprovei que você comprou de encontro o resultado de
mais positivo produtor né que você trouxe que você para você é importante essa
habilidade e o produtor que também tem essa habilidade né porque ele se relaciona
com você ele tem que ter um pouco dessa habilidade você acionou fornece fornecedor
de fertilizante se relaciona com fornecedor então ele também ele também que ele é um
produtor pensabilidade ele também consegue ter melhor desempenho se consegue é
porque eu por exemplo eu tenho produtores que eu atendo um melhor que o outro
devido o que é habilidade realmente que ele tem comigo porque tem uns que tem medo
de mostrar para você que você é importante para ele porque ele pensa na hora de
comprar que ele quer dizer que você tem na verdade sabe quem é tão assim aquele
que tem o maior validade tem um ar contato tem digamos ele solicita mais nem procurar
ele criar uma situação para entregar algum trabalho para ele então esse que acaba
acaba até melhor porque ele ele ele já te abrir os pertences para você então você sabe
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que é só colocar na programação ele comprar ele vai te pagar aquilo que você vai fazer
então essa habilidade eu acho que desbloqueia nós profissionais que estão aqui como
fornecedor a entregar o que a gente tem de bom Resumindo não vai entregar o que tem
de bom para gente que pelo menos diz que não tem interesse que todo mundo tem
interesse ter atendido né então é isso aí acho que essa habilidade a partir também é
importante
Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar que você considera que é importante na
gestão do relacionamento com o produtor que possa fazer a diferença na
competitividade da sua empresa e que também você julga que faz feliz na
competitividade do Produtor alguma coisa que esqueci de perguntar se tudo que se faz
tudo que se entrega para o ator é válido viável este produtor dá valor só uma pergunta
veio aí direto o que é difícil falecimento de benefício por empresa que as vezes ele tá
deixando passar até o que é bom o que é bom de verdade eu tô deixando passar e
optando pelo que pelas estratégias de entrada desse pela amizade e o portal para Casa
Suzano que é errado né bombardeamento de crescimento de assistência técnica
diferente tá sendo muito assediado então tudo que se entrega Será que seria viável tá
tendo retorno esperado a empresa eu acho que é um dos um dos setores hoje no Brasil
que que é assim assediado dessa forma que realmente também procura vai conseguir
pegar para todo mundo né as vezes nem sempre é tão viado escolhas que muitas
empresas Então tá fechado Entendi então você vê se tem um excesso de informação
cima do Produtor muita muita gente prospectando ali com ele e aí você acha que isso
pode ser sim que tá sendo um malefício maior do que o benefício de tudo que tá você
acha que pode o resultado pode ser tá sendo negativo que por causa de sucesso talvez
se fosse um pouco mais mas e aí e aí eu vou devolver com uma pergunta capciosa a
sua dúvida ansiosa e a pergunta não é também vai ser para cá para gente conversar
um pouco acho que eles entrevistando também proporcionar isso a gente trocar ideia
ver a nossa visão que que leitura a gente que fazer mas aí como que poderia diminuir
protetor vai proibir aí Por você por você tá conectando novo terei Ah não não já tem
gente demais' aqui não quero você então não como também poderia fazer refil Traz um
pra isso né porque aí porque até você acabar ia ser uma restrição para você também
né você acessar o mercado se fosse colocar uma tala para vencer para todo mundo
então aí como que como que filtra isso né eu também não vou deixar só você né também
vou ver como que eu acho que poderia aí entre questão de ter uma administração
porque às vezes o Pou tem um excesso de demanda Salis o produtor e talvez ele não
tenha a formação e também um tempo para analisar esse para tudo daí ele precisaria
ter alguém ajudando ele de repente um profissional da confiança dele talvez um
administrador ou talvez um alguma assistência até aí tem que ver o que que vai ser mais
viável para ele mas talvez ele tem alguém para dar uma Assessoria pessoal faz isso até
por cooperativa né Tem como você mesmo citou o exemplo da cooperativa ela é contra
para ele e aí talvez o próprio comprador da cooperativa já já dá uma filtrada às vezes
por cento no seu caso ele pode falar sinto vou fazer um teste vou te indicar tal tal
produtor você faz não vamos fazer um teste antes né Então aí desde e todo mundo em
cima de todos os produtores vai só atrás de Augusto Fernando que que eu tinha pra
perguntar agradeço muito a sua disponibilidade de me atender de me receber e me
coloco à disposição né se a gente na universidade acho que a gente tem que se
aproximar mais das organizações das empresas que estão aqui eu acho que o setor
Como diz é relevante e a gente precisa continuar né o pessoal fala do agronegócio que
tem alta tecnologia mas poder por você a sua empresa uma que fornece tecnologia
então é que é grande Ele que tá que tá envolvido num num negócio então a gente
também precisa na hora que alguém faça um negócio que é muito pouco valor máximo
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é que tá a porteira e o que tá depois que às vezes agrega muito valor de Tecnologia não
acho que a gente precisa fortalecer mas também com certeza
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ENTREVISTADO 09
Produtor Rural – Primavera do Leste – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistado 09: Aqui na empresa…
Entrevistador: Isso.
Entrevistado 09: É a administração geral.
Entrevistador: Administração geral.
Entrevistado 09: Uhum.
Entrevistador: Assim, qual que é a formação da senhora?
Entrevistado 09: Eu sou bacharel em Desenho Plástico.
Entrevistador: Desenho Plástico?
Entrevistado 09: Uhum.
Entrevistador: Deu uma boa mudada, né?
Entrevistado 09: Uhum. Porém eu sempre auxiliei meu pai. Desde menina, desde muito nova eu sempre
auxiliei meu pai, em toda essa...
Entrevistador: Atividade.
Entrevistado 09: Tinha essa atividade… claro que era uma coisa bem mais simples, mas, né? É basicamente
as mesmas coisas.
Entrevistador: As mesmas coisas. Sim. Há quanto tempo que a senhora está na função?
Entrevistado 09: Aqui?
Entrevistador: Isso.
Entrevistado 09: Bom. Na função toda desde mil novecentos e… nesta empresa, desde 1983.
Entrevistador: Lá se vão…
Entrevistado 09: 33 anos.
Entrevistador: 33 anos. E o tempo na empresa também 33 anos. O nome da empresa é A. E.?
Entrevistado 09: A. E..
Entrevistador: Quais que são as principais atividades que vocês... ou os principais produtos, né, que vocês
produzem?
Entrevistado 09: Hoje é soja, milho, segundo, terceiro o gado, que tem uma agropecuária e o feijão. Tem
braquiária também, que a gente planta safrinha e hoje é isso. De 98 até 2005, nós tivemos algodão.
Entrevistador: Ah, teve um período que teve…
Entrevistado 09: Algodão, e algodoeira. Então era todo o sistema.
Entrevistador: O sistema inteiro.
Entrevistado 09: E teve também frota de veículos nesse mesmo tempo.
Entrevistador: Nossa, foi…
Entrevistado 09: Tudo próprio, né? Porque um depende do outro, então a gente tinha... a frota é de 1990 até
2005, foi quando eu eliminei também isso.
Entrevistador: Bom, aí pensando principalmente na soja e no milho, que é a cadeia mais objeto do meu
estudo, quais são os principais fornecedores da senhora? Os três maiores em termos de volume, e
faturamento?
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Entrevistado 09: Olha, depende muito da minha cotação. A cotação dos insumos que eu preciso. Então,
assim, vamos pensar em adubo: eu passei 16 anos com uma empresa e depois entrei para outra e migrei
agora para outra. Então até agora só foram 3 empresas nesses 33 anos que me forneceram adubo, que é
assim um pacote maior, vamos dizer assim. Hoje é a ADM que me fornece a adubação, então [vem] algumas
coisas [de defensivo]. Aí, no resto das coisas depende muito de preço. Então eu tenho vários fornecedores,
porque se você optar só por uma revenda, no caso, né, os preços mudam muito de uma hora para a outra.
Então te dizer hoje que eu tenho 3 empresas, não. Eu acho que nessa safra, por exemplo, eu tive mais de 5
fornecedores de insumos, estamos falando de insumos. A semente, que seria um outro ponto, é a nossa
semente é própria. A gente faz a nossa própria semente.
Entrevistador: Semente própria. E esses insumos químicos, será que a senhora poderia me citar pelo menos
uns 2 ou os 3 principais, assim? Ou os que são mais constantes, né, talvez já que…
Entrevistado 09: Que se usa sempre. São os… o Glifosato, que é o desecante, semente.
Entrevistador: Não, é o…
Entrevistado 09: Você quer o fornecedor?
Entrevistador: O fornecedor… não precisa ser especificamente o produto.
Entrevistado 09: Bom, deixa eu pegar aqui as minhas planilhas e eu posso dizer da última, né. Porque muda
bastante. A cada ano muda. Nós somos associados a UNICOTON, entendeu, o algodão eu continuo a ser
sócia lá. Então nós fundamos uma cooperativa que chama CCAB, que ela é a união das cooperativas e onde
hoje ela…
Entrevistador: CCOB, né?
Entrevistado 09: CCAB, onde hoje ela atua como químico também.
Entrevistador: Não tem problema. Eu anotei essa parte das respostas. Está certo. Qual que é o número de
empregados na empresa em média? Porque varia, né?
Entrevistado 09: Varia.
Entrevistador: Nessa atividade de soja e milho. Então mais ou menos quanto…
Entrevistado 09: No período de plantio, até 23 funcionários. Com todas as atividades juntas, né.
Entrevistador: Aham, contando todas as atividades.
Entrevistado 09: E na colheita de soja, ela aumenta, porque tem… a gente colhe soja e planta milho no
mesmo instante, então ela aumenta. Ela vai ter uma equipe de uns… aí vai ter uns 32.
Entrevistador: Está certo.
Entrevistado 09: Mas também num curto período, né? Vai de fevereiro até março. É um período pequeno.
Entrevistador: É um período bem curto. O número de funcionários, né, para classificar de acordo com o
IBGE, né. Pelo SEBRAE e o BNDES, que faz a classificação da empresa. A senhora poderia marcar em
que faixa está o faturamento da empresa aqui? Também para…
Entrevistado 09: Ah, menor. 90 milhões é uma renda bem diferente. Porque a gente reduziu. Nesse período
aqui de 98 até 2005, a gente plantava 10.200 hectares. E tinha algodoeira. Então a movimentação era bem
diferente. Hoje nós estamos deixando as áreas com manejo, com pecuária e braquiária, essas áreas mais
arenosas, porque a produção diminuiu muito, e as áreas precisam descansar. Então nós estamos diminuindo.
Hoje nós estamos plantando 3.800 de soja, deixamos 1.700 mais 2.100 de pecuária nas áreas que servem
de soja. Então nós deixamos 2.100 para a pecuária, né, fora a área de Paranatinga, mas aí reduzimos bastante
a área de soja e não plantamos mais algodão. Tínhamos área arrendada também, também não tem mais.
Entrevistador: Deixou de ser…
Entrevistado 09: Então de 7.200 de área de plantio, a gente está plantando isso e o resto a gente vai
manejando. Porque todo o ano tem que deixar uma área vazia e com braquiária para fazer a massa, proteger
o solo, tirar doenças, todo o mais. Então esse manejo a gente vai fazendo.
Entrevistador: Vocês estão fazendo rotação de culturas.
Entrevistado 09: Rotação mesmo deixando a terra sem…
Entrevistador: Sem nada de sobra que é a área para cobrir o solo também para não ter erosão. Então a
próxima pergunta era essa, inclusive. Qual que era o tamanho da área plantada de soja, 3.800. E milho?
Entrevistado 09: Milho, 1.800.
Entrevistador: 1.800.
Entrevistado 09: Porque a gente planta só nas melhores áreas.
Entrevistador: Entendi. Tá. A senhora disse que não está mais arrendando nenhuma terra e toda a parte da
propriedade, toda a área plantada é própria mesmo?
Entrevistado 09: Própria.
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Entrevistador: Tá. Quais são as principais tecnologias produtivas utilizadas no seu processo produtivo? Em
termos de maquinário, em termos de técnicas…
Entrevistado 09: Olha, em termos de maquinário o GPS, né. Nós não temos ainda essas plantadeiras que
têm controle de velocidade, sensor de semente, nós não temos ainda isso por conta de redução de área e
outros fatores financeiros aí, que em 2004, 2005, 2006 nós temos vários… você deve estar sabendo dessa
crise também, e a gente tinha investido numa área bem grande, que era lá de Paranatinga. A gente acabou
tendo que optar se, tendo que pagar terra, né, se aumentou a área, aumentou maquinário, tudo naquela época.
Então a gente está só remanejando agora o financeiro… e tratando de pagar os compromissos. Porque na
crise de 2005 e 06, foi tudo… foi vendido soja a 17 reais e colhido 30 sacos por hectare. E foi na região
toda. Porque a gente não tinha conhecimento da ferrugem. Só tinha um produto para a ferrugem que não
era efetivo. Então todos os produtores tiveram uma crise muito grande. Agora que a gente está saindo disso.
Entrevistador: Está começando a se recuperar.
Entrevistado 09: Isso. Os juros eram altos também, né, então todo o maquinário que você recém tinha
adquirido, em 2004, tudo com juros de 12, 13% ao ano. Então tem que ir pagando. Então de tecnologia
seria isso… plantio direto, tecnologia mais de adubação, né, manejo de solo, de adubação, químicos, né,
controle efetivo de ferrugem. Na época certa. E com os melhores produtos do mercado. A gente não usa
nada de genérico, de Paraguai, nada disso não. São os melhores produtos com a própria produção de…
Entrevistador: Para ter um menor nível de qualidade. Agora, vamos começar a falar um pouco mais também
de administração. A senhora já está dando alguns insights, né, na fala da senhora, mas eu queria que a
senhora falasse, na opinião da senhora, como a senhora avalia que é a gestão das propriedades rurais aqui
no Mato Grosso? A senhora acha que ela é boa, que ela precisa se profissionalizar mais… como que a
senhora avalia no modo geral?
Entrevistado 09: Ela mudou bastante, posso dizer que até 2004, por exemplo, como a gente fazia bastante
reunião na nossa cooperativa, a gente percebia que quando se juntava a documentação que a gente tinha de
custo e juntava os gestores e os donos e os que faziam, né, compravam e… eles: “Não, mas isso daqui não
pode. Esse custo aqui não bate. Não bate com o seu, não bate com o meu. O que é isso? Aonde está essa
diferença ou onde está o erro então?”. Existiam sistemas, como existem hoje, mas cada um tem um sistema
de planejamento, um sistema de controle. Então não tem uma… a Aprosoja agora parece que tem um
software, uma planilha só onde você pode jogar os dados e aí sim você consegue comparar, porque daí eu
e você temos o mesmo software, então pode comparar se o custo é correto ou não. Alguns colocam o custo
da terra como um custo, e outros não. Outros não usam. Então tem uma diferença, né. Não vou dizer que o
meu custo é 40, “não, o meu é 30”. Não, mas tem que ter uma diferença, o meu é mais alto. Então toda essa
diferença. Melhorou muito, muito mesmo essa questão de gestão, de planejamento de antes de você comprar,
antes de você plantar, você já faz o planejamento do seu custo com aquilo que você vai usar, com os preços
que você já tem no orçamento e para saber dizer: “bom, eu preciso colher quantos sacos para cobrir esse
custo que eu tenho”. Embora tenha o custo variável que você não sabe. Aumenta o dízimo em pleno plantio,
você não tinha essa…
Entrevistador: Essa variável.
Entrevistado 09: É, essa variável. Funde um motor do trator e você está no meio do plantio. O que pode
acontecer, né. Então tem todos esses custos variáveis que às vezes… ou às vezes você tem um problema
numa semente que você comprou, né, que ela não veio na época certa, você tem que comprar a semente de
outra pessoa. Ela vem de uma peneira diferente da que você comprou. Quer dizer, você vai ter que comprar
mais, porque não vai ser suficiente. Então tem um monte de probleminhas no meio do caminho que podem
mudar esse custo variável. Mas eu hoje vejo que tem grandes empresas também que tem um controle de
custo bem efetivo. Mas te dizer que o custo é 100% objetivo, não é. Nem na minha, nem na melhor gestão
por conta desses…
Entrevistador: Daquilo que está fora do…
Entrevistado 09: Uma mudança num imposto, uma mudança numa lei, uma mudança... então não tem
essa…
Entrevistador: Acaba prejudicando a …
Entrevistado 09: Mas melhorou bastante.
Entrevistador: ...a atividade. Bom, e aí eu queria saber se na opinião da senhora quais são critérios
competitivos, ou as competências que fazem com que a propriedade rural, ela tenha, ela seja competitiva e
que ela consiga sobreviver e se manter no mercado? Quais são as, vamos dizer assim, os cuidados ou as
áreas que ela tem que dar uma ênfase para que ela possa, né, permanecer, para ela ser competitiva?
Entrevistado 09: Olha, um bom gerenciamento de maquinário. Acompanhar a tecnologia, porque você
consegue reduzir bastante coisa nesse, né, de erros; de mão-de-obra, então uma equipe boa, isso é o principal.
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Você pode colocar a melhor máquina na mão de uma pessoa que não tem a mínima qualificação e é o nosso
[maior gargalo], ele não consegue ser efetivo no trabalho e o teu maquinário vai ficar ocioso.
Entrevistador: Vai ser subutilizado.
Entrevistado 09: Exatamente. O que mais? A escolha da variedade da semente é uma coisa que é muito
importante. Muitas vezes você tem várias, estar sempre mudando. Mas é um geral. Eu acho assim, que para
ser competitivo hoje você não pode ter falha em nenhum dos setores.
Entrevistador: Precisa ter uma gestão fina.
Entrevistado 09: Foco bem…
Entrevistador: E aí, na administração, a gente tem alguns, a gente diz algumas prioridades mais tradicionais,
que são custo, velocidade, qualidade, tempo, inovação, né, que eles são mais genéricos e eles geralmente
são aplicados em outras empresas. Desses, quais que a senhora diga que são mais importantes? Eu peguei
outro questionário aqui, porque esse deu algum erro na impressão…
Entrevistado 09: Não tem problema.
Entrevistador: E ele está cortado.
Entrevistado 09: Repete para mim: custo, qual é o outro?
Entrevistador: Eu vou mostrar aqui para a senhora. Eu peguei outro até porque tinha um erro de impressão.
Custo, flexibilidade, qualidade, tempo e inovação. Dessas prioridades, quais que a senhora julga… eu
pediria para a senhora ordenar uma ordem aqui delas. Da primeira à quinta, qual que a senhora julga… essa
é a primeira mais relevante, essa é a segunda, essa é a terceira… só aqui.
Entrevistado 09: Isso para ser mais competitivo?
Entrevistador: Isso.
Entrevistado 09: Esse aqui (crédito de custeio) é o primeiro e é o maior, assim, eu acho que o governo tem
muito crédito, tanto que essa semana eu recebi um e-mail da Aprosoja dizendo que tem 400 e tantos milhões
que está disponível, e no entanto, está disponível. A pessoa tem um ... FCO é um crédito de 2 a 20 anos,
mas o pessoal não conseguiu…
Entrevistador: A concessão.
Entrevistado 09: Por quê? Porque eles exigem uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, depois… quer
dizer, passa 6 meses e você não tem a disponibilidade do crédito, você nem sabe se vai sair o teu crédito e
o investimento que você vai fazer não pode ficar esperando. Você planeja ele para uma atividade e para
um…
Entrevistador: Que tem um prazo para ser executado.
Entrevistado 09: Então por isso que está sobrando dinheiro. E assim, tem tantos documentos sem... tantas
exigências nessa documentação, que ninguém consegue acessar, né. Então está disponível o dinheiro, o
governo fala que tem tantos milhões para a [agricultura], mas quem efetivamente consegue acessar esse
crédito? Então são poucos hoje, né. E quanto mais crédito, quanto mais dinheiro, quanto mais facilidade de
você... mais flexibilidade você tem de compra, você vai ter… se você conseguir comprar o produto, os teus
químicos, a tua semente, o teu adubo à vista, você reduz aí o curto no mínimo, no mínimo 12%. No mínimo!
Então já é uma diferença… tem competitividade. Eu sempre falo que dinheiro é que faz dinheiro. Nada
mais faz dinheiro. Só o dinheiro. Quando você tem essa... o teu fluxo de caixa gira mais tranquilo, os teus
investimentos são maiores e consequentemente você pode investir mais na produção.
Entrevistador: Eu pediria… esses daqui são medidas, né, para esses... que eu ia até pedir depois para a
senhora fazer outra avaliação, né, com eles. Pediria que a senhora nesse momento, né, se a senhora fica
mais à vontade lendo eles, também não tem problema.
Entrevistado 09: Pera aí. Senão eu vou acabar me perdendo aqui. Isso aqui também, né. Porque um depende
do outro.
Entrevistador: Qual… desses daqui, qual que seria o primeiro e qual que é o que a senhora colocaria em
primeiro lugar?
Entrevistado 09: Esse aqui. Porque se eu compro uma mercadoria, eu estou comprando uma mercadoria
para aquele planejamento que eu fiz. Por exemplo, eu comprei um Super 24. Né. Um Super 24. Aí eu mando
analisar e não é um Super 24. Ele é um Super 20. E aí? Como que fica a minha produção? Eu confiei
naquele produto. Eu comprei, paguei por aquilo que é essa especificação, e quando eu mando analisar ele
não é um Super 24. Então eu já tenho uma queda na minha produção. A minha produção, pode ser que não
responda a isso. Eu fiz um planejamento de tantos quilos daquele adubo por hectare, de químico, e ele não
vai corresponder. E essa segurança não deixa de ser uma conformidade, mas eu digo assim, geralmente
quando você comprou um fungicida e ele não é eficaz, você acaba perdendo o seu tempo, você tem um
problema sério de produção. Então isso aqui também realmente é um, por isso que eu te falei aquela hora:
a gente só compra produto de primeira linha. “Ah, não, tem um produto que é esse, mais esse, está aí…”,

356

não. Não vou comprar o que eu não conheço. Não confio, então eu não compro. Não, aqui não. Isso aqui
também não. Também, dependendo. Por exemplo o feijão, né. Se você tem uma cultura que… feijão com
90 dias, você implanta e colhe. Então, também é um ponto relevante. Isso aqui também. As coisas que a
gente compra, os insumos, hoje no que a gente mais perde tempo é nessa cobrança de entregarmos no prazo.
Também por conta disso eu optei por comprar nas revendas. “Você tem esse produto disponível? Ah, então
eu vou comprar de você”. Para não atrasar a entrega. Porque você compra um herbicida para matar um
mato para você plantar, e aí você não recebe o produto.
Entrevistador: Aí começa o plantio…
Entrevistado 09: Não, o mato vai crescendo. E você vai ter que usar outro produto ou bem mais do que
você comprou, porque ele não vai, ele tem um tempo, né, um período para poder…
Entrevistador: Para ser mais eficaz.
Entrevistado 09: Isso, para ser mais eficaz. Caso contrário ele não vai resolver. Hoje tem bastante tecnologia
que ajuda bastante a gente. Eu ainda não consegui acessar elas todas. Hoje a gente tem… você, na verdade
pontua os pontos onde tem maior deficiência ou menor deficiência de efetividade e você depois aplica só a
dosagem naquele ponto onde mais precisa.
Entrevistador: Onde é mais necessário.
Entrevistado 09: Então você reduz o custo com insumos por conta disso. Mas é uma tecnologia bem... mas
a gente já fez duas vezes, mas, assim, o custo é mais…
Entrevistador: Mais elevado.
Entrevistado 09: É. E tem que ter outro tipo de maquinário. Você tem que investir num maquinário que
consiga fazer essa leitura, né. Tanto quando você vai plantar, tanto quando você vai colher. Porque senão
você não consegue medir.
Entrevistador: Ah, se está sendo eficaz.
Entrevistado 09: Isso, isso. Eu tenho uns parentes meus lá no sul que tem isso. Então eles dizem: “olha, isso
é assim, mas não adianta você fazer só a adubação. Você vai ter que fazer a adubação, depois acompanhar
na época da colheita para você poder medir”. Né. Hoje tem máquinas aí que monitoram todo o solo, né. O
tempo, quanto produziu aqui nesse ponto, naquele…
Entrevistador: Também… a agricultura de precisão também precisa da precisão na colheita.
Entrevistado 09: Exatamente.
Entrevistador: Bom, aqui, agora, eu coloquei aqui em primeiro lugar o custo. Agora não vamos pensar no
detalhe. A senhora também já adiantou outra parte que era de escolher os principais desses daqui. Agora eu
queria desses... é que são blocos, né.
Entrevistado 09: Entendi.
Entrevistador: Esses são medidas por blocos.
Entrevistado 09: Esses são os primeiros, para mim seria esse aqui o segundo. Na verdade, os dois, tipo
assim, mesmo que tu não tenha essa disponibilidade de crédito, mas aqui fala em permuta. Né. Em crédito,
tem trading também, que fornece crédito. Então… mas isso seria no mesmo patamar. Eu preciso de um
crédito, mas também preciso de qualidade, senão... eu diria que esse aqui é o terceiro. Esse é o quarto. Na
verdade, aqui um depende do outro e vice-versa, para poder ter uma…
Entrevistador: Flexibilidade, a senhora não… a senhora nem vê ele como um, talvez, né…
Entrevistado 09: É porque aqui está perguntando assim: flexibilidade para ajustar o tempo de entrega. Não
tem como ajustar o tempo de entrega. Né. Flexibilidade para garantir a adequação das necessidades do
cliente. Não dá tempo, não. Tem que já comprar uma coisa sabendo que você vai usar naquele período.
Para aceitar o produto fora da especificação. Olha, dificilmente eu aceito um produto fora da especificação.
Sem saber. Você recebe um produto que tem uma especificação no rótulo e você só vai descobrir depois
que está fora da especificação. Acredito que ninguém aceite isso assim. Ao menos os que tenha uma
compensação muito grande e ele tenha tempo ou de trocar a mercadoria, ou então de ter uma compensação
financeira e ele remaneje aquele produto para outra produção, né.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 09: No atendimento no pós-venda, essa flexibilidade pode ser na devolução, né, como pode
ser na entrega também. Que seria a questão das revendas que eu te falei, né. Pode ser sim, mas ela é, essa
flexibilidade não é um primeiro, nem um segundo. Seria aqui o último, no caso aqui. É isso?
Entrevistador: Isso. Bom, e aí na opinião da senhora, também, agora, né, quando eu falo da cadeia eu pedi
como a empresa foco, né, a empresa principal, o produtor. A produção. E peguei aqui os insumos, né, os
fornecedores de insumos. E a trading, que são os que são os clientes dos produtores. Né, então a gente está
pensando nesses relacionamentos aqui. Nessas, no produtor com os fornecedores de insumo, no produtor
com os possíveis clientes. E, claro, mas tem mais gente nessa cadeia, também. Tem transporte aqui no meio,
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você pode ter uma fábrica, uma esmagadora, exportação, você pode ter uma fábrica de insumos, então tem
bastante gente aqui dentro dessa cadeia. O meu enfoque é aqui. Mas, pensando na cadeia inteira, quem a
senhora acha, qual a empresa que tem a governança da cadeia? A empresa que mais ou menos dita as regras
do funcionamento da cadeia, de qual nível de qualidade, de preço… quem é que, vamos dizer assim,
coordena o jogo, né, dentro dessa cadeia? A visão da senhora.
Entrevistado 09: Não é o produtor. O produtor compra e vende sem pôr preço em nada. É o mercado que
põe preço em tudo. Eu acredito que quem tem a maior governança… é aqui insumos, né?
Entrevistador: Uhum.
Entrevistado 09: Olha, para mim é aqui. É o final, né. É o mercado que vai direcionar. E o mercado, o
mercado que direciona tudo, porque o mercado também vai acomodar aqui a questão do dólar, né? Porque
não é a trading que determina, né, evidentemente. Nem o produtor, nem isso aqui, mas é o mercado
financeiro que vai determinar o preço dos insumos, né. Eu estava discutindo hoje: “Ah, você está me
passando o preço para insumos de safrinha, mas a diferença das empresas... [com que dólar vocês estão
fazendo?]”. “Ah, com 3,50”. “Mas hoje o dólar está 3,39”. 3,36 na verdade. Como que eu vou comprar um
insumo, em reais, já baseado no dólar de 3,50? Tá, o dólar pode subir ou pode descer, mas hoje ele faz
assim o dia inteiro. Então o mercado financeiro também determina isso daqui, né. O preço de tudo. Inclusive
aqui, né. Porque se o dólar aumenta, você vai ter um preço maior pela sua produção. Mas também em
contrapartida, os teus insumos também vão subir, né. A semente do milho, neste ano, subiu, a semente de
tecnologia alta aí, que é das…
Entrevistador: Das variedades.
Entrevistado 09: Das variedades, a Dekalb subiu 36% no preço do ano passado para este ano. 36%. O que
vai te remunerar 36% a mais, né? Sabendo que agora hoje o milho você não consegue vender, no máximo
a 20, quando ano passado a gente conseguiu contrato a 22, 23. Então... e tem todo um fator de clima que
vai fazer mudar todo esse juro. Então quem governa mesmo acho que é, né... o principal, se pensar bem.
Porque tu não consegues comandar nada. Dizer que é uma trading... a trading também está à mercê de uma
produção dos Estados Unidos, se ela é maior, se ela é menor. Do estoque mundial, que aquilo vai determinar,
então...
Entrevistador: Mas quem tem, vamos dizer assim, né, hoje a gente fala, quem tem informação, quem tem
mais informação... e que vai repassando isso para os outros, né, que a governança não é só, assim, ditar as
regras, mas às vezes é também quem vai distribuindo informação: “Olha, a coisa está caminhando para esse
lado, então a gente também está indo e vamos todo mundo”, e vai repassando isso para os outros, né.
Também não é assim, ditar. Não “eu escolho quanto é”. Mas: “Não, olha, a coisa está caminhando assim”,
então eu acho que acaba disseminando isso para os outros.
Entrevistado 09: É, então pensando por esse lado também dissemina no caso do produtor, porque assim,
eles que escolhem na verdade, a gente que escolhe na verdade o que vai plantar e o que não vai plantar, se
eu vou plantar mais soja, mais milho, mais fumo e vou lá e planto menos milho e planto feijão, mas isso é
com as informações que a gente tem que se fossem mais precisas, né, seria bem diferente. Você não teria
tanto assim: muito milho e pouco feijão. Também é uma questão de dimensionamento da coisa. Por isso
que os preços sobem muito, né, porque é muito volátil, aí todo mundo que não tiver ele vai ter maior preço.
Tudo o que faltar e ele deixa faltar, para aí poder então... sempre é uma gangorra, né. Então esse ano acho
que teve feijão a 400 reais, mas quantos anos fazia? Porque não tinha feijão. Por que não tinha feijão?
Porque se plantou feijão uns anos atrás, ou até o ano passado, retrasado, e não conseguia vender. Né. Não
existe uma política agrícola que vá dizer: “olha, nós temos...”, para o governo ter estoque. O governo não
tinha estoque de feijão. Então se ele tivesse um estoque regulador, os preços não subiriam tanto, né, mas
também não desceriam tanto. A gente não tem um preço mínimo, tanto que em 2005, 2006 o preço mínimo
de soja era 32 e nós vendemos a 17. Que preço mínimo é esse? Existe um Estatuto da Terra, mas que não
vale de nada. Então qual é a segurança nossa, de plantar? Me diga. Nenhuma. É a mercê do mercado, ou
seja, eu comprei defensivo, eu comprei os insumos, as sementes, parara, e o meu custo é, o meu custo está
ali. Aí todo o dia “ah, agora desceu”. A soja desceu. Nossa, ih, eu vou ter que colher 55 sacos. Não vai dar.
E a chuva, está chovendo? Como é que está a soja? Entendeu? Então tem todo uma... mas se o produtor
dissesse: “Não, vamos plantar metade da área que a gente planta”, realmente, seria bem diferente. Mas aí
causa um...
Entrevistador: Um desequilíbrio muito grande.
Entrevistado 09: Um desequilíbrio muito grande. Muito grande.
Entrevistador: Então a senhora diria assim que mais é o mercado quem regula?
Entrevistado 09: Hoje, a política, né, a globalização trouxe uma governança, na minha opinião, bem
diferente do que era há um tempo atrás. Bem diferente.
Entrevistador: Que teve uma mudança grande aí, né.
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Entrevistado 09: A o que, vamos dizer assim... uns 10 anos atrás? Um pouco mais. A gente não precisava
se preocupar em todo o dia olhar o mercado. Era um preço em reais e pronto. Com a globalização não, né.
É Bolsa de Chicago, é dólar, é um problema de clima lá na Índia...
Entrevistador: Na China...
Entrevistado 09: É, a CONAB, que às vezes prevê como ela disse ontem, uma supersafra de soja, e a gente
não está nem na metade da produção, né. Quanto mais dizer que tem uma supersafra. Tem problema de
clima em todo o lugar. Então não é dizer que vai planejar um super estímulo à produção.
Entrevistador: E aí o preço começa a variar...
Entrevistado 09: Isso, exatamente. Mas ainda acho assim que a trading comanda bastante o mercado.
Bastante.
Entrevistador: Eu marquei, porque primeiro a senhora falou do...
Entrevistado 09: É, mas você ouviu o que eu falei, né? Eu digo assim: é um conjunto de tudo. Dizer qual
que é o principal, né.
Entrevistador: Se a senhora fosse escolher um, era esse?
Entrevistado 09: É.
Entrevistador: Se fosse para escolher um, seria esse.
Entrevistado 09: Hoje se você ligar para uma trading e dizer assim: “olha, o que faz? Será que 19 dólares é
um bom preço?”. Ninguém vai te dizer sim ou não. “Ah, não sei, porque...”. Normalmente até a informação
que hoje a trading tem, ou ela não quer passar, ou ela não tem toda essa informação.
Entrevistador: Para disponibilizar.
Entrevistado 09: Isso. Ela não vai te dizer sim ou não, evidentemente. Tá, mas hoje a soja caiu, o que
aconteceu? “Ah, aí eu tenho uma notícia. Ó, está aqui”. “Ah, eu não tive tempo de ler, mas é mais ou menos
isso”. Entendeu? Então. Antigamente, vamos dizer assim, há mais de 20 anos, você sentava na frente de
uma trading para poder dizer “olha, como está o mercado? O que vai acontecer?”. Era ela que dava a
informação toda para você saber o que ia... se fazia um futuro, se não fazia se travava o futuro ou não. E
hoje não é bem assim, né. Tem outras coisas que tem que estar o dia inteiro lendo notícias, acompanhando,
né, o mercado. De minutos no mercado, o mercado é minutos, né.
Entrevistador: Acompanha no gráfico, com análise gráfica para saber.
Entrevistado 09: Exatamente, de anos, histórico de outros anos, né. Tanto de dólar, de movimentação de
dólar, né, de campo, tanto de mercado quanto de clima. Até o clima você tem que estar olhando diretamente
para ver o que vai acontecer. Então... fica complicado.
Entrevistador: Bastante, muitas variáveis.
Entrevistado 09: Muitas variáveis, para te dizer quem tem a governança de tudo.
Entrevistador: Entendi. Eu queria saber... que a senhora falasse um pouco mais, a senhora já falou um pouco
disso, quais são os critérios competitivos ou os critérios que a senhora leva em consideração para fazer
negócio com os seus principais fornecedores? Que a senhora enumerasse, assim, o que você busca no
fornecedor quando você está fazendo a prospecção ali? Quais são os principais critérios que você leva em
consideração para decidir, para optar por um ou por outro?
Entrevistado 09: Dos meus fornecedores?
Entrevistador: Isso. Se possível numa ordem de importância, assim. Primeiro isso, e isso...
Entrevistado 09: Olha, o primeiro é a confiança. Conhecer a empresa e ter confiança na empresa. Porque
você vai fazer um pedido de uma compra que não é pequena e que você tem que ter certeza de que aquilo
realmente vai ser entregue e vai receber a qualidade que você comprou.
Entrevistador: Depois...
Entrevistado 09: Depois é o atendimento. O atendimento. Tem empresas que se você ligar e dizer: “Olha,
preciso que você entregue hoje ou amanhã”, lógico que você não vai perguntar hoje para daqui a uma hora,
eu sei que tem todo um, né, planejamento. “Eu preciso que você entregue esse produto até meio dia para
mim, amanhã”. Ele vai lá e entrega. Tem outros que “ah, não posso. Ah, hoje não dá, amanhã não dá”. Eu
não posso dizer para ela “ah, então não”, já fiz o pedido e vou ter que, mas no próximo ano eu já lembro
disso. Ela não consegue me atender da forma como eu quero, então eu não vou procurá-la mais. Embora eu
diga isso antes de fazer o pedido: “ó, eu preciso de você”. Atendimento, que normalmente é fora de horário.
Tipo assim, vamos fazer, faz uma reunião, [ando nas fazendas todas] que a gente trabalha com consultoria,
e no final do dia que senta para dizer: “Olha, naquele talião tem que ser aplicado isso, naquele está faltando
isso, nós vamos ter uma aplicação amanhã porque tem lagarta ali, que a gente viu que já aumentou bastante”,
então às vezes 8 da noite nós estamos terminando a reunião, vou precisar de produto para amanhã cedo para
começar uma aplicação. No mesmo momento eu vou ligar para o meu fornecedor: “ó, eu preciso que você
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amanhã cedo esteja com tantos litros lá”, se eu não tiver todo o estoque. Claro que eu não vou estar zerada
de estoque. Mas [estou reduzindo] estoque por conta desse problema que eu te falei do...
Entrevistador: Do lucro.
Entrevistado 09: Exatamente. Então, o atendimento é muito importante. Porque ele vai melhorar os preços
naquilo que eu quiser, “esse teu preço está muito alto, não vou ficar com ele”. “Não, eu vou melhorar então”.
“Então tu melhora; preciso que você melhore tanto para eu poder ficar com mais esse produto de você”. Aí,
né. E esse atendimento.
Entrevistador: Esse atendimento seria uma velocidade na...
Entrevistado 09: Isso, velocidade na entrega, a organização da documentação, né. Mas eu assim não posso,
não tenho grandes reclamações dos fornecedores. Eles [brigam] bastante com isso. Mesmo porque para
comprar, para conquistar o cliente e manter, né, você vai ter que ter uma qualidade no atendimento bem
legal.
Entrevistador: Considerável, né, que possa... te entendi. Seriam esses dois? Tem mais algum?
Entrevistado 09: Os prazos, normalmente, a maioria são as mesmas coisas.
Entrevistador: Prazo...
Entrevistado 09: A maioria é a mesma coisa. Ou é à vista, ou é a prazo. As mesmas coisas. Talvez... tem
um outro fator sim. Nem sempre, às vezes dá algum problema no recebimento da mercadoria que você
vende. Você vende soja para receber no dia tal. A empresa não retira, demora para retirar, você só vai
receber tantos dias depois da retirada. Se ela demora para retirar, por consequência você não vai receber no
dia que você combinou. Algumas você consegue ligando: “olha, você combinou e eu preciso do dinheiro,
já está planejado. Você não terminou, você vai me pagar pelo menos aquilo que você já tirou, mas não vai
dar certo no seu pagamento para aquilo que você”... então, algumas empresas são bem maleáveis nisso:
“Não, não tem problema. Vou te cobrar um juro mínimo e você me paga em tantos dias”. Outras: “Não vou
te cobrar juros, mas você tem tantos dias para me pagar”. E outras dizem: “Não. Vou te cobrar tantos
porcento de juros desde amanhã”.
Entrevistador: A partir de amanhã...
Entrevistado 09: Isso, exatamente. Tem muita diferença de uma empresa para outra. E grande.
Entrevistador: Então...
Entrevistado 09: Que é essa flexibilidade no pagamento da mercadoria.
Entrevistador: Então seria para a senhora uma empresa que consegue ser mais flexível...
Entrevistado 09: Ela tem a minha preferência. Eu sei que se eu tiver qualquer probleminha, a gente entra
em contato e ele consegue resolver com o tempo. Outras são bem rígidas.
Entrevistador: Entendi. E aí com os principais clientes: o que os clientes buscam em termos de critério na
hora de realizar a compra com você ou...
Oradora não identificada: Vai demorar?
Entrevistado 09: Acho que sim. O que eles buscam...
Entrevistador: Ou o que leva você a optar por um ou outro cliente? Porque tem que ter um casamento, né.
Você está procurando o melhor preço de venda, e também... você também tem o cliente, ele também espera
alguma coisa, você também espera alguma coisa dele... quais são os critérios que levam a sua propriedade
a fazer negócios com os clientes, o que é importante?
Entrevistado 09: A qualidade da mercadoria que ele está vendendo, né, aquilo que você... “A sua soja é
padrão?”. “É, é padrão”. Se você disse que é padrão, tem que ser padrão. A confiança, é a confiabilidade
que começa a existir entre os dois.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 09: E ter clareza nas informações, né, que às vezes diz: “Eu tenho soja, mas ele tem tantos
porcento de ardido”. Então já ser claro. “Não, minha soja é padrão”. E chega lá para embarca, “Não os teus
grãos estão dando ardido”. Ela é, a tua carga é recusada e o seu contrato fica com problema. Porque existe
um contrato que você tem que levar ao pé da letra. Eu prezo muito por isso sim, eu tenho certeza que o que
eu consigo hoje com os meus, tanto com os meus fornecedores, como os meus clientes, é a confiabilidade
e a clareza. Se eu tenho um problema, eu tenho que dizer: “Olha, estou com problema”. Como é que vocês
vão saber se a mercadoria, vocês vão conseguir receber, vocês não vão, para ver que atitude eu vou tomar
para solucionar este problema. Se eu não conseguir solucionar sozinha eu busco com o meu cliente uma
solução alternativa para que não seja problema nem para eles e nem para mim. Então, assim, a gente procura
ser da melhor forma possível e resolver logo, tipo, você chega e: “ah, a sua carga está com uma umidade
muito alta. Vai dar tanto de desconto”. “Não, espera aí, eu não aceito esse desconto. Vai a carga de volta”.
Entendeu? Então toda essa clareza, esse diálogo bem...
Entrevistador: Tem uma proximidade na relação que precisa...
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Entrevistado 09: Que precisamos, vamos dizer assim. Eu não fico pulando de galho em galho, então se eu
tenho uma relação boa, por exemplo, com a ADM, eu mantenho ela. Ela tem que te dar um motivo muito
forte para desfazer esse vínculo, né. E às vezes até com relação ao preço, eu digo: “Não, mas eu quero
vender para vocês. Vocês estão perdendo da empresa tal”. Eu sou bem clara: “Olha, a empresa tal está
pagando bem melhor. Vê aí se vocês não conseguem fazer o mesmo preço, porque senão infelizmente eu
tenho que fazer um contrato com outra empresa. Então vocês já estão sabendo por que eu estou fazendo um
contrato, um outro negócio”.
Entrevistador: Entendi. E o que eles demandam da senhora, em termos de critério é isso também ou eles...
Entrevistado 09: Acho, acredito que sim. Porque diminui bastante os problemas, né, bastante confiança,
clareza.
Entrevistador: E você acha que esses critérios, né, que são estabelecidos, eles são justos? Você julga que
eles são justos, os critérios de avaliação de qualidade, o que é estabelecido... isso é justo, é bem claro, ou
você acha que pode ser que algum momento exista aí um comportamento oportunista, ou alguma coisa
nesse sentido?
Entrevistado 09: Olha, comportamento, não. Mas eu digo assim que é um geral, né. É um padrão geral. Mas
te digo que ele não é tão justo, porque na questão da impureza, que eles aceitam até 1%. Até 1% você não
desconta a impureza. Então a tua carga pode ter 1% de impureza. Se tiver uma bandinha, porque a bandinha
do grão, ela é impureza. Para mim ela é grão, ela continua sendo grão, ela não é impureza, né. No entanto,
se passar de 1, tudo que passar de 1% de impureza é descontado 1 por 1. Quando na realidade quando você
pesa a mercadoria, o que ela passa não dá essa diferença, esse dobro. Entendeu? Então aí é injusto. Porque
a impureza nem sempre é terra, lógico que daí..., mas aí que é a questão, às vezes como tem uma pessoa,
como é que eu vou te explicar. Eu procuro ser bem clara: “Olha, eu tenho soja fora do padrão”. Ou se está
com impureza eu já sei... eu assinei um contrato que tem lá um padrão, eu não posso entregar fora do padrão
ou eu sei que vou ser descontada e lá tem quanto é o desconto. Mas acredito assim que na questão da
impureza existem sim produtores que entregam cargas com terra, com areia, eu sei que tem isso, então
talvez por isso eles penalizem tanto um padrão geral. Mas não era assim. Tanto que quando entra no meu
armazém é classificado – quanto tem de unidade armazenadora, a secagem e armazenagem – então quando
entra ali a mercadoria a gente já classifica. E eu tirei essa dúvida pesando a minha impureza. Tudo o que
tem de impureza, eu guardo tudo e é pesado. Vai tirando e vai pesando. E não dá 0,5% de impureza. Né.
Então as cargas que vão, elas não dão nem 0,5% de impureza. Então às vezes o pessoal vai lá: “Ah, deu
0,5”. Tá. Eu não vou ter nenhum valor a mais, porque eu estou entregando soja praticamente sem impureza.
Não tem nada disso. Então eu só não vou ser descontada. Uma coisa que às vezes não é muito clara, como
aconteceu essa semana, teve uma notícia aí, é na questão dos avariados, né. Está lá “8% da avariada”, mas
não determinada. Às vezes você... ou ardido, aí depende muito do classificador. Hoje as empresas estão
contratando... terceirizam os classificadores. Para você avaliar o avariado, você tem que abrir o grão. Grão
por grão. Para você ver qual que é avariado e qual que não. Então às vezes o grão nem manchado está, a
pessoa: “Isso aqui é tudo ardido”. Não é ardido. Aí eu tenho que ter uma pessoa lá para dizer: “Não, isso
aqui não é ardido. Isso aqui é avariado, mas não é ardido. É diferente”. Só que ele entra no mesmo bolo. Só
que dependendo de como o classificador analisa, é o que te prejudica. Então eu acho que aí não é nem uma
questão da empresa, é questão de qualificação da pessoa que está prestando esse serviço de classificação.
Aqui no caso, como eu comercializo também, eu fico muito atenta. Qualquer probleminha: “Não, não vai.
Descarrega. Não concordo com a classificação”. Descarrego e às vezes até chamo alguém da empresa: “Vai
lá e avalia porque está dando problema lá”. Parou o embarque, não carrego mais. Então aí soluciona o
problema. Essa semana eles determinaram aí que se tiver semente de fedegoso, que é um problema sério
nas lavouras, iniciou ano passado a se disseminar mais, é uma erva daninha, e se tiver crotalária, que é uma
leguminosa, acho que é leguminosa que todo mundo está usando para poder diminuir o nematoide no solo,
utilizam, essas coisas assim, ela tira um pouco. Isso normalmente sobra alguma planta. Então agora saiu
essa semana uma determinação: se tiver 1 grão, a sua carga é recusada.
Entrevistador: Mas por que que a carga...
Entrevistado 09: O que eles estavam dizendo é que elas são tóxicas. E aí? Então se eu entregar uma carga
que tiver uma semente de fedegoso e por acaso for, eu tenho a carga recusada. E aí já se dissemina que:
“Ah, lá na A. E. tem fedegoso na soja”. Pronto. Aí você está enrolado. Entendeu? Então isso é uma coisa
nova que vai nos ocupar bastante, porque todo mundo que teve a cultura da crotalária vai...
Entrevistador: Vai ter...
Entrevistado 09: Não tem como você dizer, né?
Entrevistador: O sistema tem alguma sobra, né.
Entrevistado 09: Exatamente. Lá na minha, por exemplo, eu já ouvi, né, o gerente falando que encontrou
uma mancha de fedegoso. Aí já comentaram no rádio: “ó, vamos ter que ver para nós podermos contratar
gente, braçal, para ir arrancar e tirar do meio da lavoura”. Quanto isso custa? Depende quanto de infestação
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tem. Porque ela é de difícil controle no manejo dos herbicidas. E depois que ela tiver criando, que ela
sementou, não adianta você fazer mais nada que ela já sementou. Aí não adianta mais. Aí além dela
disseminar, ela vai para a soja também. Então isso é uma coisa nova e que esse ano vai ser bem complicado,
bem complicado.
Entrevistador: Uma variável nova surgindo aí. Bom, eu queria saber como são alinhados os critérios
competitivos dentro do seu processo. Geralmente, o pessoal fala que é no momento do planejamento, né,
da safra, que você começa a fazer prospecção de fornecedor e você vai transmitindo para eles o que você
quer, eles vão passando o que eles têm disponível e aí vai tendo um acerto, né, dos critérios que você usa
para comprar e o que eles estão te entregando. Eu queria que você falasse um pouco como é esse processo,
né, que você exemplificasse um pouco como é esse momento desse alinhamento, né, do que você está
solicitando para eles e o que eles vão te entregar.
Entrevistado 09: Nos insumos, né?
Entrevistador: É, nos insumos.
Entrevistado 09: Olha, eu escolho os meus fornecedores e mando a minha lista de insumos. E aguardo a
cotação por escrito. Alguns querem vir pessoalmente, não, toma muito tempo. Me mandem. E aí começa
aquele leilão de mercadoria, né. “Que preço que você tem?”. Eu também tenho uma linha, um critério que
é assim: tenho cinco fornecedores, por exemplo, e todos eles me atenderam muito bem. Então eu costumo
não deixar ninguém de fora, né. Se digo assim: “olha... de você, eu não vou comprar nada de você”. Eu vou
perder você como fornecedor. Então eu prefiro às vezes sempre deixar alguma coisa, comprar alguma coisa
para poder não desmanchar esse vínculo que demorou tanto e você tem. Então normalmente eu continuo,
nem que seja com um produto, mas eu continuo. Né. Então mando a minha lista de insumos, eles me
mandam o orçamento por escrito, tem que estar por escrito, tem que estar com data de validade embaixo
dessa cotação. Aí eu compilo todos esses dados numa planilha minha, coloco tudo lá e às vezes cada vez
fica mais extenso, poucas diferenças. Às vezes os outros dizem: “Mas, Entrevistado 09, só dois centavos
de dólar”. Eu falei: “Vou fazer a conta para você lá no final, quanto que vai dar esses dois centavos de
dólar”, né? Então o pessoal às vezes, eu sou bem chatinha nesse ponto, né. Então aí depois é que eu chamo:
“Ó, vou comprar isso, isso e isso de você”. Às vezes até por telefone ou por e-mail, as empresas de venda
direta eu normalmente nem conheço os vendedores. É tudo feito por escrito. Também não faço nada verbal,
a menos que eu já tenha um pedido feito e eu estou fazendo um rebique: “Ó, você já me entregou tudo, mas
eu vou plantar um pedaço a mais, ou teve um probleminha numa área, preciso de mais um pouco de
defensivo, teve um ataque de lagarta maior. Você consegue colocar mais um pouco desse produto que eu
comprei no outro pedido com o mesmo preço?”. “Sim”. Aí sim, aí pode ser por telefone. Mas sempre eu
exijo documentado. Por às vezes tem uns, né. Então para não ter nenhum problema - “não, você me deu o
preço X, eu não aceito que você me mande um preço diferente depois que você entregou o produto lá”.
Tudo por escrito. Eu faço a minha planilha e daí chamo um por um para fazer o pedido.
Entrevistador: Entendi. Para finalizar.
Entrevistado 09: E daí nesse pedido eu já coloco lá, eu já exijo que coloquem como que vai ser a entrega,
se sobrar produto, como que vai ser – porque alguns não aceitam a devolução do produto –, outros eu já
combino, como são produtos mais caros, que eu só vou pagar aquilo que eu realmente retirar. Então retirou,
não venha me dizer que você quer devolver, aí fica com você. Então tudo isso é acordado antes, na hora do
pedido. Data de entrega da mercadoria, tudo isso.
Entrevistador: A próxima pergunta são as ferramentas. Nessa sua própria explicação você já respondeu para
mim quais são as ferramentas, então você costuma fazer essa cotação, você começa o contato pedindo por
e-mail os orçamentos, a sua lista e depois no final vem pessoalmente. Quantas trocas de e-mail tem antes
de ser esse final? E chega a ter um momento onde tem uma reunião pessoal antes ainda de finalizar? Para
a gente contar assim mais ou menos quantas vezes vocês se reúnem para fechar o negócio, em média, com
o fornecedor.
Entrevistado 09: Não muitas vezes, porque alguns insistem, né. “Ah, mas eu quero trazer lista
pessoalmente”. Eu já sei que trazer lista pessoalmente a pessoa vai tomar o meu tempo, porque o cara vai
insistir, quer me apresentar produto que eu nunca usei, quer me apresentar coisas novas. Eu sempre falo:
“É melhor vocês me mandarem um folder que eu posso ler com calma num final de dia, mostrar para a
nossa consultoria e para o nosso agrônomo, mostrar para o “Ito” que cuida mais da parte da lavoura”. Para
poder dizer: bom, isso aqui é válido ou não? Mas me manda um folder com um produto novo, mas já com
o preço dele, porque senão não adianta, né. Eu vou mostrar um produto, porque às vezes as pessoas têm
isso, né. “Vê o que você precisa que daí eu te faço um preço bom”. Não, você me manda o folder, me manda
as especificações, para que usa e já com o preço para eu poder saber quanto que vai ser, quanto que eu vou
gastar por hectare, se ele entra no meu custo, se ele é uma coisa boa ou não. Então para avaliar isso toma
muito tempo pessoalmente, e às vezes, assim, coisas técnicas não é comigo. É com a consultoria. Então o
que eu faço: eu junto esses dados e mando para a consultoria. Como a consultoria fica na lavoura, né,
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raramente ela fica na cidade, a menos que a gente peça para ficar aqui, eu tenho que mandar tudo por email. Que é de noite que a gente faz aí esses... “Ó, mandei um produto novo para você que vieram me
apresentar, é um fungicida novo, mas que custa tanto”. E aí ele verifica e às vezes me manda a resposta por
e-mail ou me liga para me dizer: “Olha, não vale a pena. Nem te incomoda porque isso é muito caro”. “Ó,
isso não funciona”, ou “eu não conheço, não vamos usar”. Então eu também não compro nenhum produto...
mesmo porque é a consultoria quem me manda a lista dos defensivos. Ela que me manda a lista do que a
gente vai comprar. E aí se eu perceber que tem algum produto que está muito caro, já começa a pesquisar
alguns outros que possam substituir. Já com os preços. E aí eu passo tudo para eles e a reunião maior que a
gente faz é com a consultoria: “Vamos sentar aqui antes de fechar porque eu tenho N coisas aqui que os
preços estão muito altos, a gente tem que reduzir. O custo está subindo”. Mas reunião muito grande com
fornecedores... talvez na questão do adubo com a ADM, que aí eu quero um prazo maior, ou então um
crédito maior ou então uma outra fórmula que a gente queira que formule. Mas essas reuniões maiores
ainda é com a consultoria.
Entrevistador: Com a consultoria. Quantas reuniões aí com fornecedores, né? Porque com fornecedores em
média você diria que você faz para fechar...
Entrevistado 09: Ah, só na hora de fechar. O resto é tudo por e-mail.
Entrevistador: E quantos contatos por e-mail, mais ou menos, você diria?
Entrevistado 09: Depende. Algumas empresas me mandam aquele valor. Tanto que eu peço qual é a data
de validade do teu orçamento. Num único e-mail a gente consegue fechar. Ah, gostei do produto tal e tal,
esse fica de fora, compro esse e esse. E às vezes: “Não, aquele teu preço está muito alto”. “Mas quanto tem
que diminuir para você comprar mais desse produto?”. “Ah, você tem que diminuir tanto. Você quer
entrar?”. Aí eu sempre consigo um preço menor do que o menor que eu tenho. Aí eu fecho com ele. Então
tem muito essa barganha dele. Quando dizem “quem não chora não mama”, isso continua.
Entrevistador: Continua, né. Então uma reunião para finalizar e umas quantas trocas de e-mail você diria?
Entrevistado 09: Ah, no máximo uns 3.
Entrevistador: Uns 3. Uhum. Então, aí você também já respondeu à pergunta... que eu ia perguntar quem
são as pessoas que participam, né, do alinhamento. Você já falou a consultoria, que é com quem você tira
as suas dúvidas. E da parte dos fornecedores, quem deles se envolve também na negociação, assim,
geralmente?
Entrevistado 09: As empresas que têm um bom vendedor, vem só o vendedor. Quando ele tem um
funcionário, um vendedor novo, ele vem normalmente o gerente junto para apresentar, alinhar e tudo o
mais. Mas te digo que conta muito o atendimento do vendedor. Conta. Tem uns que não fazem questão de
vir de novo, de mandar um e-mail. Ele manda o e-mail e nem te pergunta se você vai comprar ou se você
não vai.
Entrevistador: Entendi, ele some e deixa... entendi.
Entrevistado 09: Tem uns que, gente, vocês não estão querendo vender, não? “Você não vai mandar o
orçamento? Eu estou esperando o seu orçamento. Agora se você não tem o produto ou se você não quer me
atender, aí me diga que eu não espero o seu orçamento. Eu já vou encerrar a minha a minha compra de
defensivos. Aí eu já aviso: “Estou encerrando”. Porque às vezes a pessoa vem depois. “Você não me
respondeu o e-mail, você não me procurou, você não teve interesse em fechar alguma coisa”. Mas se é
muito atrativo para mim, aí eu procuro e se ele não me atende eu vou na gerência. Eu não fico procurando
muito, não. Procuro uma vez, na segunda não me atendeu, eu já procuro o superior dele para dizer: “tem
algum problema? Ele vai me atender, não vai? Me interesso pelo tal produto”. Sim ou não, aí eu já resolvo
logo.
Entrevistador: Entendi. Bom, além do alinhamento, que é o que eu perguntei agora, na minha tese eu coloco
lá que existe uma habilidade que o administrador precisa ter, o gestor precisa ter no momento em que ele
está fazendo esse alinhamento. Que ela vai contribuir para que ele tenha um desempenho melhor da gestão
que ele está fazendo. Que é a coopetição. Coopetição é um termo novo, né, mas é quando tem cooperação
e competição ao mesmo tempo. Porque é muito fácil a gente gerenciar uma cooperação. Porque nós estamos
cooperando, a gente está se ajudando. A gente está competindo, aqui a gente está disputando. A gente está
brigando. Mas às vezes você tem as duas coisas ao mesmo tempo. E aí quem tem mais habilidade para
conseguir equilibrar melhor essa situação vai chegar ao melhor resultado, então eu também estou analisando
isso. E aí, eu vou fazer algumas perguntas agora para detectar essas três situações, começando então com a
cooperação. Em que momentos da sua cadeia, então, vamos começar com os fornecedores de insumo. Que
momentos que você percebe que tem ações de cooperação? Cooperação deles para com você e cooperação
de você para com eles, né. Momento, assim, que “não, isso daqui a gente não está ganhando nada, a gente
está abrindo mão de alguma coisa, a gente está fazendo isso porque é uma parceria, é uma cooperação”.
Que momentos?
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Entrevistado 09: No momento da cotação.
Entrevistador: Da cotação? Tá. E isso da parte deles?
Entrevistado 09: Da parte deles.
Entrevistador: Para você. Você acha que vocês cooperam?
Entrevistado 09: Das duas, né. Ele traz um preço e eu digo: “Não, não vou fechar esse porque não”. Ele
pergunta: “O que está acontecendo? Você acha que está muito alto, que está muito... o que você precisa que
eu faça para que você feche esse também?”. “Eu preciso que você reduza tantos porcento”. Aí ele às vezes:
“Não, eu reduzo esse, né, eu consigo chegar nesse valor que você quer, mas aí eu preciso que você compre
mais alguma coisa de mim”. Entendeu? Aí eu falo: “Então inclui esse, mas no preço que você me deu
anteriormente”. Então a gente se ajusta nesse ponto.
Entrevistador: Nesse sentido. Mas tem algum...
Entrevistado 09: Não são todos os fornecedores que fazem isso. Tem alguns bem rígidos. É aquele preço.
Entrevistador: Mas tem também alguma outra parceria? Às vezes dele falar que ele vai te dar talvez uma
assistência melhor, ou você disponibiliza para ele um campo de teste... outras coisas assim, entendeu, que
tem ações que em alguns casos até poderia ser cobrado. Por exemplo, um produtor citou como exemplo
para mim que o fornecedor, ele coopera às vezes porque: “Olha, eu te faço um preço melhor, mas vamos
fazer um campo de teste aí”. E nesse campo de teste, aí eles negociam também. “Mas de quem vai ser os
custos dessa área? Meu ou seu?”. E aí tenha essa... e aí tem uma cooperação, porque às vezes divide os
custos, às vezes um assume, o outro assume. Então, você tem alguns momentos que você percebe que tem
essa...? Pode citar alguns? Os principais, os que ocorrem com mais frequência, na sua opinião.
Entrevistado 09: Às vezes quando você está utilizando um produto novo, fazendo um teste num produto
novo. Então eles mandam uma quantidade de produto para fazer tantos hectares daquele produto e verificar
o resultado. Isso acontece seguido.
Entrevistador: Eles mandam como cortesia o produto.
Entrevistado 09: Isso, “vou te mandar lá para você aplicar em 10 hectares e você vê o resultado”. Aí eles
vão acompanhando isso. Quando eles vão acompanhar isso eles vão ver toda a lavoura, né, então vão sugerir
algumas outras coisas, embora a gente tenha uma consultoria de muitos anos, né. Então, se você for ver
esses vendedores de insumos, cada um tem uma...
Entrevistador: Uma estratégia.
Entrevistado 09: Um diagnóstico, né. Ah, tem uma planta com os seguintes sintomas: isso e isso. Nem
sempre é unânime, né. Então em termos de consultoria é mais para ver se o produto está sendo efetivo, ou
quando tem algum problema, dizer: “olha, eu comprei aquele produto seu e ele está fazendo uma carga está
fazendo uma aplicação aérea e está dando um problema que está coagulando. Tem algum problema, então
você vá lá ver”. Aí ele vai lá ver e tudo mais. Mas, assim, a gente já participou muito de campos de teste,
mas já vai fazer uns 2 anos que a gente não fez mais. Isso dá um trabalhinho extra. Os custos não são por
conta deles, eles entram no máximo com a semente. O resto você tem que fornecer, inclusive a área, os
produtos, a pessoal para cuidar... depois na colheita é todo um trabalho que tu tens que colher, separar.
Então tem todo uma, que na verdade é cooperação mais nossa do que deles. Então a gente...
Entrevistador: Mas tem cooperação.
Entrevistado 09: Tem, tem cooperação.
Entrevistador: Então, no caso, a consultoria deles é a assistência técnica que eles também prestam, assim,
do produto deles lá no campo. E aí, como você disse, isso ocorre principalmente no plantio e na colheita.
Essas situações de cooperação.
Entrevistado 09: Não, não é no plantio e na colheita. A cooperação acontece nesse meio tempo: é do plantio
até a colheita. É todo o processo.
Entrevistador: Então todas essas etapas...
Entrevistado 09: Eles acompanham. Se eles tiverem esse teste, aí sim.
Entrevistador: Quais são, aí, das operações internas suas, quem são as pessoas que se envolvem nessa
cooperação, assim, e que, vamos dizer assim, acompanha para ver se aquilo está sendo eficaz ou não?
Entrevistado 09: A gerência. Nosso gerente lá.
Entrevistador: A gerência.
Entrevistado 09: E o técnico agrícola. Normalmente tem.
Entrevistador: Bom, foi a cooperação. Agora vamos falar da competição. Em quais momentos dentro do
seu processo aí... ah, desculpa. E com o cliente? Você tem alguma cooperação? Você percebe alguma ação
de cooperação? Com o cliente.
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Entrevistado 09: Com o cliente? Antigamente até existia, tipo assim, você entrega 50 mil sacos de soja
padrão e você precisa entregar 30 de uma soja que não é tão padrão, que tem uma porcentagem a mais de
impureza. Antigamente, as empresas quando tinha isso de: “Ah, você já me entregou tanto, eu vou fazer
uma média”, uma média ponderada, que eles chamavam, “então eu não vou te descontar tanto disso, porque
você já me entregou muito mais limpo”. Hoje não tem mais nada disso, não. Em nenhuma carga, se você
precisar. Pelo menos não no meu caso com a empresa que eu tenho, né. Com o cliente. Eles não fazem
média ponderada.
Entrevistador: Não fazem nenhuma tolerância. E às vezes em termos de entregas, que foi uma situação que
aconteceu, que você tem um contrato que até dia tal você tem que entregar e às vezes está chovendo, você
não vai conseguir entregar... tem uma parceria de flexibilizar?
Entrevistado 09: Tem, eles flexibilizam. Normalmente, por exemplo, se ela não retira ela paga no dia
combinado mesmo que ela não tenha retirado a mercadoria. Por isso que eu faço na confiança. Algumas
empresas não fazem isso. “Não, eu só vou te pagar depois que a mercadoria chegar na minha mão”. Aí eu
já: “bom, espera aí. Então se você não tem essa confiabilidade no meu contrato e na minha pessoa, que eu
vou descumprir o contrato, é o último contrato para mim”. Então essa eu não faço mais porque ela não está
com a confiança. Mas o meu cliente, que no caso é a ADM, a Agrícola Alvorada, as empresas com que eu
trabalho [com venda], então a maioria não tem problema. Não chegou, não conseguiu tirar ou você não
conseguiu me entregar totalmente o produto, eles normalmente pagam na data aprazada sem maiores
problemas.
Entrevistador: Entendi. E também tem cooperação sua com eles? Alguma coisa que você faz para eles às
vezes?
Entrevistado 09: Sim. “Estou com um caminhão lá, só o que falta do teu contrato é 5 mil quilos. Você vende
mais uma carga? No mesmo preço ou é no preço novo?”. Ah, não vou deixar 5 mil quilos lá. Um caminhão
com 5 mil quilos. “Ah, completa a carga”. Se é do meu interesse, eu digo: “nesse eu completo, mas no
próximo não, porque teu preço está muito baixo”. Então tem essa... vou deixar o caminhão sair de lá...
Entrevistador: Para ele não pagar o frete sem...
Entrevistado 09: Exatamente.
Entrevistador: Com baixa utilização.
Entrevistado 09: Mas depende muito de como ela age comigo, eu sou muito assim. Toma lá, dá cá. Se ela
vê sempre o lado dela, nunca cooperou nada comigo, eu normalmente digo não. “É só os 5 mil quilos, ou
então deixa os 5 mil quilos. Você me paga sem esses 5 mil quilos, que é melhor que você ficar trazendo o
caminhão por 5 mil quilos”.
Entrevistador: E tem alguma outra situação que ocorre, que você percebe que tem uma parceria ou seria
mais isso?
Entrevistado 09: Na questão da classificação. Nossos maiores problemas são na classificação. Tem
empresas que são mais maleáveis, em termos de classificação, talvez acompanhe mais de perto, e tem outras
que não. Tem outras que são bem complicadas. Porque apesar de você dizer: “olha, classificador que você
mandou não está dando certo com o meu classificador, está dando uma diferença muito grande de umidade,
de impureza. Eu quero que você mande outro”. “Não, é o único que eu tenho, é esse que vai tirar e pronto”.
“Pode até tirar, mas eu não vendo mais para você”.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 09: Eu costumo classificar tanto os meus fornecedores, como... talvez eu seja um pouco rígida
demais, eu me considero rígida demais. Às vezes eu digo: “Não, eu podia ter relevado”. Então, assim, até
tento ser um pouco mais flexível. Tá, dessa vez vai, mas na próxima eu tento me lembrar que eu já tive
aquele problema, né, então às vezes se eu tiver realmente que fazer negócio com aquela empresa, porque o
preço dela está bem mais atrativo, eu vou tratar de lembrá-la que não posso ter o mesmo problema que na
outra vez, né. Porque é uma coisa bem chata, né. Você fez um contrato, você produz, você tem mil coisas
e aí você tem uma pessoinha que te impede de carregar por conta de conta de um...
Entrevistador: De um detalhe. Bom, terminamos a cooperação. E quais são os momentos que ocorrem mais
competição, que tem a maior disputa, assim? Os momentos que você vê que precisa ser bem, que tem aquela
hora da negociação mais enfática onde existe mais competição com os fornecedores e depois com os
clientes? Quais são os momentos que você acha que... você falou, até citou por último dá para entender. A
questão da classificação é um deles, né?
Entrevistado 09: Isso.
Entrevistador: Mas quais os outros momentos que você vê que tem uma boa briga ali para fechar o negócio
ou para entregar, ou para acertar as coisas?
Entrevistado 09: Ah, é tantas... tem anos que são mais tranquilos, mas se for um ano chuvoso pode ter
certeza que a gente vai ter muito, muito problema.
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Entrevistador: Então, do jeito que está começando agora...
Entrevistado 09: Isto. Ainda mais com essas duas novas variáveis agora, dessas duas sementes, pode ter
certeza que a gente vai ter muito problema. Então eu ligo para empresa. Eu ligo para empresa. Não, não sai
o caminhão. Não deixa sair o caminhão. Liga para a empresa, liga para o gerente da empresa e diz: “Olha,
estamos tendo o seguinte problema, o seguinte classificador, então, olha, nossa umidade está dando muito
alta. Ou então você está dando o desconto acima do que foi... eu quero que você classifique de novo”. Se
eu estou entregando à empresa, como tem, que eles exigem que metade eu entregue e metade eles retirem.
Antigamente não. Antigamente era assim. Antigamente que eu falo é 5 anos atrás. Normalmente eles
deixavam a mercadoria. Era a minha condição de atender. Eu não entrego a mercadoria para ninguém. A
minha mercadoria fica lá na fazenda, você quer comprar a mercadoria, você vai retirar lá. A classificação é
lá, o peso é meu, que é a minha balança, então sai de lá já pesado, eu sei quanto que saiu, como classificou...
então eu elimino metade dos meus problemas aí. Se não está padrão então para o embarque, vamos ver o
que está acontecendo, abro outro silo, qualquer coisa desço para poder verificar. Mas diminuía muito...
agora, quando você tira da sua fazenda e você traz para uma outra empresa, dá diferença de peso, às vezes
dá 400 quilos... como assim? A ordem é não descarregar. Por que 400 quilos de diferença? Se eu acabei de
sair da fazenda, não pode ter nem 60 quilos de diferença, né. Então ah, mas não está perdendo mercadoria,
não tem nada de errado. Qual que é o problema? Aí vai classificar é completamente diferente a classificação
saindo da fazenda, e às vezes são coisas absurdas, tipo saiu de lá com 0,9%, chega aqui com 3 (três) de
impureza. Aí eu pergunto: de onde? Aí a briga é feia. Aí o negócio...
Entrevistador: Engrossa.
Entrevistado 09: Engrossa. Então liga para o gerente, eu preciso que você classifique a carga novamente.
O classificador vai dizer: “não, eu não tenho essa ordem. Eu não posso reclassificar”. Normalmente eles
não reclassificam mesmo, né. Então só falando com o gerente: “você vai classificar a carga ou não?”. “Não,
não vou”. “Então está bom, então você vai deixar de receber o produto. Não vou te entregar por uma semana.
Vou verificar o que está acontecendo e só volto a te entregar no momento em que eu tiver certeza que não
vai ter essa diferença toda aí”. Classifica assim. E se for de peso também, eu brigo com eles. Se tiver mais
de uma carga com essa diferença de peso, você tem um problema na sua balança e você vai ter que, né,
demonstrar uma aferição, fazer alguma coisa para poder fazer essa diferença toda. Mas às vezes até, assim,
como eu tenho conseguido anos de parceria, a gente tem uma proximidade grande que às vezes até eles vão
na fazenda, que é próxima ali, né. “Venham aqui que eu preciso que vocês vejam tal coisa”. Então, já
resolve o problema ali, antes de que se crie...
Entrevistador: Uma situação maior.
Entrevistado 09: Exatamente. Por isso essa clareza, né. Eu procuro não omitir. Se eu tenho um problema,
eu prefiro antecipar do que omitir e esperar... “ah, isso de repente passa”. Não, eu acho que a gente evita
bastante coisa. E acho também que com isso a empresa também adquire uma maior confiabilidade naquilo
que você faz, naquilo que você produz, naquilo que você combina, naquilo que você diz, que é bem
diferente.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 09: Eu gostaria que todo mundo fosse assim, também.
Entrevistador: Resolveria muita coisa.
Entrevistado 09: Evitava bastante stress, né.
Entrevistador: Mas, é só nesse momento? E durante a negociação? Também...
Entrevistado 09: Durante a negociação, não tem muito, muito o que você fazer. Porque eles têm prêmios,
eles têm Chicago, eles têm prêmios, eles têm dólar, né, e.… ah, eu quero preço para fevereiro, mas eles não
têm mais preço para fevereiro. O que eu vou fazer? Eu não posso obrigar, né, eu posso perguntar e dizer
sim ou não, né. O que eu posso é realmente, se eu não tenho compromisso financeiro com eles... mas tem
uma outra empresa que tem um preço muito melhor. Às vezes não conheço quem é a empresa. Fulano de
tal. Então eu não vou mentir, né. Se eu tiver esse preço maior: “A empresa tal está pagando tanto, você vai
me fazer o mesmo preço?”. Às vezes eles dizem: “Não, deixa que eu vou tentar levar”. E outras vezes
dizem: “Não, pode tentar vender para aquela empresa, porque eu não tenho esse preço infelizmente para te
passar”.
Oradora desconhecido: Olá, tudo bem?
Entrevistador: Olá, boa noite.
Entrevistador: E toda... nessa parte também geralmente é você ou tem mais gente que se envolve da parte
interna da empresa para resolver essas situações que surgem?
Entrevistado 09: Normalmente comercialização não. A parte fiscal sim, porque é a minha filha que faz. A
parte fiscal. De nota, de conferência, dos relatórios, saber se fecha, o que a gente entregou as notas fiscais,
porque às vezes a empresa perde uma nota, não lança, não está dando certo, o contrato “Não, ah não posso
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pagar no dia tal porque vocês não me entregaram. Não, entreguei sim”. Essa parte fiscal é com ela. Mas a
parte de comercialização, de classificação, antes e depois, no meio do caminho é feito por mim.
Entrevistador: Entendi. Bom, agora, você consegue pensar em algum momento em que ocorre a coopetição
que eu te falei? Quando você tem que cooperar e competir ao mesmo tempo? As situações que isso ocorre,
que você tenha as duas ao mesmo tempo? Você fala assim: “ah, eu estou numa disputa comercial, às vezes
pode ser uma disputa para saber se a classificação está boa ou não, mas eu não posso, eu tenho os meus
limites, porque a gente já está cooperando, ele cooperou comigo ou tem uma cooperação envolvida que eu
não quero que tenha problema…”? Você consegue...
Entrevistado 09: Na parte do cliente não me ocorre agora não. Não tenho tanta... a menos que só eu tenha
um produto que eles queiram muito, né. Aí é um pouco diferente, mas né, aí dizer: “ah, eu vou querer 100
reais num saco de soja, porque eu sei que ninguém mais tem e eu sei que você está precisando, mas eu vou
lembrar que você também já me ajudou muito lá atrás”. Aí ele vai dizer: “nossa, mas é, realmente. Então
vou mudar um pouquinho, porque você está precisando do produto que eu tenho, e você já me ajudou lá
atrás”. Então tem. Não são muitos, mas tem.
Entrevistador: Geralmente então é nessa situação.
Entrevistado 09: É. Até algumas coisas. Eu vou citar um exemplo: esses dias eu fiz uma troca de lenha com
eles e eles precisavam de padrões maiores para fazer uma confraternização, eles precisavam fazer umas
barracas. “Ah, você poderia? ”. Eu falei: “Não, não vou te cobrar nada…eu vou mandar cortar, o que você
quer e a medida que você quer, vou pedir para o pessoal tirar certinho”. Mas não problema não. Então não
tem essa.
Entrevistador: Então você faz essa…
Entrevistado 09: Naquilo que eu puder.
Entrevistador: Tem mais outras situações como essa e que você pode citar como exemplo? É porque
assim…
Entrevistado 09: Como tenho poucos clientes e poucos fornecedores, não acontece muitas vezes, né.
Entrevistador: É porque quando você está me dando um exemplo novo para mim. Porque às vezes o
produtor fala assim: “ah, não tem nada”. Daí eu preciso citar exemplos para eles, né. Aí quando eu falo:
“Ah, não. Eu faço isso”. Então agora você acabou de citar um exemplo novo para mim, então que às vezes
não tem… ninguém ainda tinha me falado desse tipo de… por isso que eu pedi se você se lembrasse de
mais algum exemplo, porque daí vai enriquecendo para mim, para prosseguir. E com fornecedores, você
lembra de algum momento que isso ocorre?
Entrevistado 09: Com fornecedores. É. Tipo um repique, que você precisa de um produto e que a pessoa
altera o preço, né. “Não, espera aí. Como eu te comprei tantos mil litros de produto, agora eu preciso de
mais mil e você vai alterar o preço? Mas você precisa refazer o preço, né. É o mínimo que você deve fazer
é me manter o mesmo preço”. Então… mas normalmente a gente sempre tem que dar uma, né? É aquilo
que eu te falei, se você fica quieto parece que as pessoas ficam te testando. Eu sofri muito com isso, porque
quando eu comecei a…
Entrevistador: Ser parte…
Entrevistado 09: ...administrar, os homens me testavam frequentemente. Em todos os setores. Em
comercialização, em compra, em acertos… até na contratação. Até na contratação de funcionários. E como
eu tinha frota de caminhão, tinha que ter território determinado. Não, eu comprei o adubo em tal lugar e
vou vender isso, daí eu achava soja ou alguma coisa que pudesse descer. Então eu tinha algodão, então aí
eu vendia algodão para tal lugar e vocês vão trazer adubo de tal lugar. “Não, eu não vou porque lá…”.
Tinha muita resistência. Até eles acostumarem, né, até eu encontrar pessoas que conseguiam, né…
Entrevistador: Lidar.
Entrevistado 09: Que tinham essa empatia e essa confiança, e dizer: “Não, qual o problema?”. Não tem
problema nenhum, mas tive uns 3 funcionários, a gente conseguia se entender muito bem. Mas tive muita
resistência sim.
Entrevistador: Eu imagino, eu, assim, quando o Giovani me falou, eu falei assim: “Ah, eu quero conversar
com ela”. Eu fiz questão, assim, eu até insisti para ele e ele falou assim: “mas…”. Eu insisti porque ele
estava com um pouco de receio de incomodar você. “Não, Giovani, por favor, tenta fazer o contato”. Porque
você é a primeira mulher que eu estou entrevistando e aí já passou pela minha cabeça assim: eu imagino
que ela deve ter algumas, uns enfrentamentos por ser mulher e tal, na frente desse tipo de negócio que é
predominantemente masculino.
.
Entrevistado 09: Hoje não mais, mas eu tive que, sabe…, mas, eu vou te dizer: eu fui criada nesse meio, né.
E fui educada também de outra forma. Como eu ajudava muito o meu pai e nós éramos em 4 mulheres,
meu pai nunca disse: “vocês são menos, vocês nunca vão poder assumir uma fazenda ou que essa atividade
é só de homens”. Nunca, apesar de ser uma pessoa semianalfabeta. Então, ele criou a gente preparado para
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qualquer tipo de situação. Então eu nunca tive receio nem medo, muita gente, principalmente motorista de
caminhão, né, que é um meio assim de faltar com respeito, eu dizia assim: “olha, por favor, se retire”. Ou
de tirar caminhão, né, que estivesse fazendo alguma coisa e eu perceber, né. Meu marido tinha muito receio
disso porque ele se indispunha muito, né. Ele perdia muito a calma eu não 100% de sangue frio para dizer:
“olha, me dá a chave do caminhão, o documento do caminhão e você está dispensado”. Eu nunca tive receio
de enfrentar e alguns são mais, né, eu já tive… eu acho que de todos esses anos eu tive um problema de um
funcionário que queria me bater. E como eu sempre tive muita proximidade com os meus funcionários. No
tempo da algodoeira tinha capina que juntava 120, 150 funcionários capinando o algodão. Fora os da
algodoeira. E na algodoeira, como eu vendia algodão e como era um processo novo para mim, eu tinha que
me aproximar mais do processo para entender… como é que você vai vender uma coisa que você não
entende? Né. Então… e essa curiosidade que eu sempre tive de saber, como era uma coisa nova, e o Aírton
viajava muito. Eu tive uma equipe, a primeira equipe que a gente teve na algodoeira era de pessoas todas
acima de 40 anos. E com muita experiência, né. E eu gostava muito de ficar na algodoeira, porque era com
eles que eu aprendia, né. Todo o processo, a manipulação, as amostras, a própria classificação. Tinha um
senhorzinho com 68, 70 anos que era o que fazia as amostras, e eu, né? Preciso que alguém me explique o
que é isso e o que é aquilo, então eu aprendia muito com eles. Então no dia que essa figura quis me bater
porque eu expulsei-o da fazenda, porque ele não seguiu uma regra e eu era muito rígida com as coisas, né.
Se a regra é essa, é ali que tinha que ser. E de vez em quando eu arrumava umas coisas meio complicadas.
E aí essa pessoa quis me bater e aí foi lá na algodoeira que eu disse: “Não, eu estou a salvo”. Na verdade,
é muita ameaça, né? Mas pouco enfrentamento, assim. Aí no momento que eu falei para ele: “Olha, você
está dispensado”. Aí ele se arrependeu e eu disse: “não, agora não adianta mais você se arrepender, porque
você me ameaçou, você queria me bater no meio da fazenda e não é assim. Então você está dispensado”.
Mas foi o único que me enfrentou, assim, enfrentou dessa maneira. Entendeu? E como era muita gente, eu
não podia abrir exceção, né.
Entrevistador: Foi também o momento de você mostrar que você estava firme.
Entrevistado 09: Exatamente. E naquele dia eu estava sem gerente, quem estava me ajudando era um técnico
agrícola que estava fazendo um estágio, então a gente estava colhendo algodão, beneficiando algodão,
plantando feijão, né, com a turma toda e a gente beneficiava para terceiros também. Então era bastante coisa
para…
Entrevistador: Para fazer.
Entrevistado 09: Embarque de pluma, recebimento porque continua… a fazenda nunca para. Ela está
sempre… esse é o período mais calmo que tem porque ele só tem aplicação, né, dividir uniport terrestre ou
aéreo. Né. É o único período calmo que tem na fazenda é esse. Mas aí tem toda a revisão de plantadeira que
vai começar o milho, divisão de colheitadeira, que vai começar a colher… então não é um período que “ah,
aqui é tranquilo”. Não, eu tenho todos os insumos para conferir, para fazer já o fluxo de caixa do ano que
vem, né, para poder programar as entregas, que as entregas são todas escalonadas para depois ver se não
tem nada de diferente, tem repique, tem mais compra… é... né, é uma coisa, mas eu gosto. Né.
Entrevistador: Isso que é importante, né, que é você…
Entrevistado 09: É. E eu acho assim que também a conduta é que tem impõe o respeito. Entendeu? As
pessoas te enfrentavam, enfrentavam. Faziam contas erradas para ver se... né? Porque naquela época eu
fazia o financeiro, eu fazia quase tudo. Porque era só eu e uma secretária. Mesmo com o algodão. Depois
que a gente foi contratando mais gente para ajudar. E as pessoas testam mesmo, algumas te testam. Outros
não, outros já chegam… é outro patamar de profissionalismo, né. Em nível de respeito também. Mas tive...
testando conhecimento também na questão da comercialização. Tive sérios problemas com algumas
empresas grandes no mercado, que todo mundo achava que era o Deus do algodão e eu fui a primeira que
enfrentei eles dizendo que estava errado, está errado e eu vou denunciar. Eu nunca consegui ficar sabendo
de uma coisa totalmente errada e ficar quieta e ainda assumir o prejuízo do negócio. Ah, não. Por conta
disso eu arrumei alguns problemas, mas também consegui respeito. Acho que foi por conta disso também.
Mas também não tive nunca mais nenhum negócio com essa empresa. Por uma coisa que era correta. Eu
não ia fazer uma coisa diferente.
Entrevistador: Que era errada, né?
Entrevistado 09: É.
Entrevistador: Bom, eu já estou acabando, né. Eu queria saber assim, na sua opinião, pelo que a gente
conversou, pelo que você entendeu um pouco mais, acho, do meu trabalho, pelas perguntas que eu fiz, você
acredita que um melhor alinhamento, um melhor casamento das suas necessidades, dos seus critérios
competitivos com o fornecedor e com o seu cliente resultam em melhor desempenho para a sua atividade?
Quando você consegue mais receber deles o que você está esperando e eles conseguem ter…
Entrevistado 09: Ah, sim. Pelo menos com mais tranquilidade. Se tem mais tranquilidade e mais confiança,
a coisa flui mais normalmente. Porque todo o tempo que você despende para acudir um problema que ele
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não deveria existir, é um tempo que você perde para fazer uma outra coisa, né? Porque não havia
necessidade de estar… não vai mudar o custo nem mudar a minha lucratividade nem o meu prejuízo,
entendeu? Mas alguns fatores geram prejuízos sim. Uma semente que é entregue de forma… por isso que
a gente optou em fazer semente própria. Faz acho que uns 5 ou 6 anos que a gente faz semente própria. Por
conta disso. Você comprava uma semente, exigia uma peneira da semente tal e quando você recebia a
semente, não é a semente que você… a peneira não é essa. Então quando a peneira não é aquela que você
compra ou está misturada, você vai ter um uso maior por hectare, vai ter até diferença na regulagem da
plantadeira, você vai ter que trocar disco, vai ter que trocar tudo, que é mais um custo. E mais um problema,
porque daí no final: “olha, faltou tantos sacos de semente”. Mas como que faltou semente? Faltou porque
foi usado muito mais, porque a peneira é era outra e você vai ter que usar mais semente. Aí você tem um
custo maior, você tem um prejuízo. O custo do que você não determinou não é por conta de que a empresa
te mandou uma semente que não é a que você comprou. E algumas até mudam a variedade, como acontecia.
Eu comprava uma semente, pagava, na hora de entregar – porque a semente sempre é com pagamento
antecipado –, na hora de te entregar: “olha não tem a variedade que você comprou. Aí eu preciso substituir”.
E aí? Você tem um planejamento. Você estudou a variedade porque ela é mais produtiva, porque era mais
adequada para o teu solo, tem todos os planejamentos de colheita…
Entrevistador: O período de germinação…
Entrevistado 09: Isso, porque tu planta mais precoce, depois planta outra e outra mais lá na frente para não
dar tudo junto. E aí você tem tudo mudado. Aí sim, aí ela reflete diretamente no teu custo.
Entrevistador: Então é importante ter esse alinhamento, porque a sua competitividade vai ficar
comprometida.
Entrevistado 09: Exatamente. Mas um ponto maior era a semente. E a gente já eliminou, porque a gente faz
a própria.
Entrevistador: E a questão da competição, essa habilidade de conseguir equilibrar os relacionamentos ali?
Quando cooperar, quando competir… você acha que um gestor que consegue ter essa habilidade mais
desenvolvida, ele consegue fazer com que a empresa se beneficie disso e que ela seja mais competitiva, que
ela consiga ter resultados melhores por ter essa habilidade?
Entrevistado 09: Eu acho que ela abre mais portas, né? Abre mais portas sim. Mesmo sendo, mesmo às
vezes… eu vejo por mim, se tiver alguma coisa errada em algum lugar, eu sou de chamar para conversar
se é uma coisa grave assim, né. Acho que isso também reflete. Você procura ser o mais correto possível
nos seus negócios, mas também exige do outro a mesma coisa. Entendeu? Então estou com um problema
nesse ano, justamente porque nós compramos um adubo aí que não era, que é aquilo que eu comentei com
você, e a gente está analisando sempre que vem alguma coisa porque, né, você está comprando, você está
pagando uma coisa e lá na frente você tem um problema e dizem: “ah, a pessoa não sabe gerenciar o
negócio”, ou então “plantou errado, ou não jogou o necessário”. Sempre tem esse “Q” do produtor, né. Um
paga por todos, né. Então eu procuro ser bem… e eu estou batendo firme nessa tecla. Não sou muito... esse
ano já avisei eles: não vou ficar, não vou mais ser condescendente com nada, porque estou tendo prejuízo.
Não estou vendo vantagem nenhuma nisso, né. Para mim não está havendo vantagem nenhuma, pelo
contrário. E também não vou ver vantagem nenhuma em não ter uma briga séria com uma empresa que há
anos é minha parceira porque... né? Eu não posso ficar com outro prejuízo. Eu já tive um e não posso ficar
com outro. Então já fui bem clara, tanto que estão relevando, mais para frente, estão protelando na verdade.
Vai fazer uns 2 meses que eu estou com essas análises na mão, chamando, chamando e chamando, e cada
vez vem um da empresa para poder pegar mais uma amostra… para quê? Para que mais uma amostra?
Quantas vocês vão tirar para poder ter a certeza disso? As minhas já estão prontas. Por que a do laboratório
de vocês não fica pronto nunca? Né. Então isso é uma coisa que também, não sei se você vai chamar de
competição, mas eu penso que, eu sou bem… é uma coisa que a empresa está bem. É ruim para a empresa,
né? A empresa, ela teve um problema sério com um produto que ela vendeu e que isso pode determinar até
o fechamento da empresa. Né. Ela vai ter diminuição de clientes, se isso se dissemina ela vai ter um
problema sério.
Entrevistador: É. Porque você falou e a reputação é…
Entrevistado 09: Exatamente. O nome. O nome que você faz e que você tem, que é aquilo que a gente falou
até agora, né, a confiança, a clareza, a confiabilidade. Dizer: “gente, estou tendo um problema com o clima.
Vão lá ver a lavoura”. Eu faço isso, se eu tenho um crédito com uma empresa tipo uma trading, ela me
financiou o adubo, por exemplo, e eu estou tendo um problema com o clima, eu sou a primeira a pegar o
telefone e dizer: “ó, estou tendo um problema num tal lugar, vocês verifiquem, porque eu vou ter problema
de produção e vocês são os meus credores e eu preciso que vocês verifiquem para depois não dizer que eu
estou de má fé. Entendeu? Então tudo isso eu sempre… eu cobro bastante isso. Tanto que esse ano esse
pessoal que está protelando essa visita aqui comigo e aí eu já falei para eles: “ah eu vou ir ai”. Eu disse:
“Não precisa nem vir. Vocês representam só uma empresa e com essa empresa eu não faço mais negócio.
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Então infelizmente vocês não vão poder me vender mais nada de adubação, porque eu não quero mais”.
Não tem por que é o segundo ano com problema. Então eu já fui bem clara, então assim esperava que com
isso eles viessem antes resolver, mas vão deixar passar o ano para poder resolver. E isso envolve alguns
milhares de dólares.
Entrevistador: Que é um problema grave.
Entrevistado 09: É, exatamente.
Entrevistador: Dona Entrevistado 09, a última pergunta: na opinião da senhora eu deixei de perguntar
alguma coisa… na opinião da senhora eu deixei de perguntar alguma coisa que é importante na gestão da
empresa, que a senhora acha assim: “olha, na minha opinião, como um administrador da minha empresa,
no caso, da relação com fornecedores e clientes, ele precisa estar atento a isso, porque senão ele coloca em
risco a empresa dele”. Eu deixei de perguntar alguma coisa?
Entrevistado 09: Não, você não deixou de perguntar, mas mesmo assim acho que eu fiz a colocação, que é
aquela questão da confiabilidade, né. Da conduta, na verdade. Eu sei que tem empresas, por exemplo, eu
nunca deixei de cumprir um contrato de venda. Aprendi com 7 anos de idade que aquilo que você assina,
leia antes de você assinar. Depois que você assinou é fato, né, mas também conheço produtores que por
conta: “Ah, vendi soja a 50 e soja foi a 770, eu não cumpro o contrato e vendo para outro”. Brigam até o
fim. Não, eu não sou assim. Eu sei que eu vou entrar para uma lista negra, eu vou ter um problema com a
empresa, né. É ruim, o meu nome vai ficar marcado: “a fulana descumpre o contrato”. Eu interpreto dessa
forma. Então eu acho assim, que a partir do momento que eu fiz um contrato, né, eu nunca deixei de cumprir
o contrato. Mas como nesse ano teve esse problema de safrinha de milho que teve essa seca tremenda, a
gente não teve, a gente colheu muito pouco milho, nós tivemos uma queda muito grande. Nunca faltou
chuva ali naquele, na nossa área ali, na nossa região. Faltou chuva muito, tanto que a colheita foi péssima.
E aí as empresas me cobraram wash-out, porque eu já tinha travado os meus custos com o contrato futuro
de milho, e aí eu bati nessa tecla quando vieram me cobrar wash-out. “Ah, a wash-out é 9, é 12”. Eu disse:
“Não, eu não vou querer isso”. Daí levantei isso. Eu falei: “quantas vezes que eu já descumpri um contrato?
Nenhum. Então. Qual que é a minha? O que eu tenho de respaldo nisso para vocês poderem diminuir esse
valor wash-out? Eu não tenho condições de pagar. Eu já não tenho o milho, tanto que eu tenho um contrato
futuro que eu fiz com vocês que eu nunca descumpri, baixo ou alto, eu nunca descumpri, aí vocês me trazem
o valor de wash-out, que é o custo de vocês, que vocês não podem ter prejuízo. E o meu prejuízo?” Então,
joguei isso para poder, que eu acho que é uma coisa, né, que era um fator positivo para mim. Né. E a
empresa levou em consideração, mas não tanto quanto eu gostaria. E outras que eram novas na
comercialização comigo não levaram nada disso em consideração, porque era a primeira comercialização.
Não levaram não. Então, além de você não ter o milho, você tem que pagar a wash-out porque você não
tem o milho para poder comprar, então você paga a multa. Mas que quando é o contrário, eu já tive esse
problema, só as empresas de fora tipo quando eu exportava direto. Com o algodão a gente tinha exportação
direto. Então as empresas de fora, elas já fizeram wash-out com a gente em 1999, se eu não me engano.
Então eles…, mas assim, sem você cobrar, já fizeram wash-out tranquilo, mas aqui, no Brasil, dificilmente.
Eles não, você tem que entrar na justiça e tudo o mais.
Entrevistador: Para… as instituições…
Entrevistado 09: O custo é muito maior do que… E a minha queixa maior é as instituições, né, dos sindicatos,
das associações que estão aí para poder brigar pelo produtor, brigam, brigam por algumas coisas, mas
algumas não conseguem juntar o grupo, um produtor compete com o outro. Isso é péssimo. Se a gente
realmente fosse unido, a gente dominava o mercado. Né. Dominava. Porque se a gente não planta ninguém
janta. Mas eu escuto essa história desde menina do meu pai, ele dizia: “Só vai mudar o dia em que a gente…
que todo mundo resolver não plantar pelo menos um ano”. Aí a questão muda.
Entrevistador: Está certo. Bom, a última parte é isso daqui. A senhora já fez para mim. A senhora já ordenou
eles. Mas eu precisava que a senhora também desse uma nota.
Entrevistado 09: A nota.
Entrevistador: Do outro lado desse uma nota para cada um deles. Ah, e tem um aqui, ó, esse daqui foi por
causa do erro de impressão, acho que a senhora não viu esse, ó.
Entrevistado 09: Custo, atividade competitiva. Alta produtividade dos recursos produtivos da mão-deobra…
Entrevistador: Esse ó... ficou na outra página. É que no outro questionário está tudo numa página só, daí
nesse…
Entrevistado 09: A alta produtividade dos recursos produtivos e da mão-de-obra…
Entrevistador: Com baixo custo.
Entrevistado 09: Baixo custo. Mas que mão-de-obra tem baixo custo? Hoje a mão-de-obra é o que mais
impacta em tudo. Eles também estão dominando o mercado.
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Entrevistador: Eu vou dizer, eu vou mudar. Então eu só agradeço a senhora então pela entrevista e me
coloco à disposição se tiver algo que eu puder fazer, né. A gente da universidade está tentando se aproximar
mais de vocês para… porque eu acho que precisa ter mais essa troca, né.
Entrevistado 09: Precisa. Precisa sim
Entrevistador: Eu me coloco à disposição se houver alguma coisa para poder ajudá-la, porque a mim, a
senhora contribuiu muito com a minha pesquisa.
Entrevistado 09: Imagina, obrigada. Eu também gostaria que tivesse uma proximidade maior, porque o
produtor ainda é visto como, como é que eu vou te dizer? Não é muito bem visto. Acho que agora, com
essa mídia na TV Globo, que estão divulgando que o agro é top, sempre foi. O que sustenta o país?
Entrevistador: Sempre foi o agronegócio.
Entrevistado 09: Sempre foi o agronegócio. Tudo acontece, mas o agro sempre continua e é ele que é a base
da cadeia, né. Porque o nosso país depende totalmente disso, né. No entanto, ele nunca foi valorizado. Você
tem uma crise, você tem um problema climático... quando teve aquela crise, quantos e quantos sentaram na
minha frente dizendo que a gente tinha problema de… “Vocês são péssimos gestores”. Eu disse: “O senhor
nem sabe do que está falando”. Né. “O senhor não está lá na lavoura para poder ver quanto... e o que
aconteceu com o clima, o que aconteceu com doença, com ferrugem, que não tinha produto para aplicar…
então não vem falar das coisas”. Então o produtor sempre foi visto, principalmente pelos fornecedores, as
grandes indústrias, que era o que mais ouvi na época. Aquilo era uma lição, viu? Aquilo sim sofreu uma
crise daquelas e eu ouvi dos seus fornecedores o que a gente ouviu falar. Vieram jornalistas daqui, da
própria Veja, juntaram os produtores do sindicato para ouvir, todo o mundo falou, esclareceu tudo.
Mudaram totalmente as coisas. Jogaram na Veja uma coisa completamente diferente. Má-fé, caloteiro…
então é isso. Era isso que a gente ouvia. Né. Eu acho que até na própria escola, meus filhos eram pequenos,
eles chegaram em casa contando que, eu não lembro o que aconteceu ou se foi nessa época de crise, quando
um professor veio e: “É. Bem feito para os produtores, ele sempre teve muito dinheiro. Agora ele vai ver o
que é bom, agora veio a crise”. São professores. Não estou dizendo que a gente é (faz sinal de mais), mas
assim, cada profissão tem o seu valor. Né. E um depende do outro, é aquilo que você falou, a cooperação,
a competitividade, tudo é a mesma... um depende do outro. Você não pode desvalorizar um, porque ah, um
é médico e é o médico, aí eu sou produtor e, não, produtor, não. Todos têm o mesmo valor. Eu acho que
agora talvez pode ser que mude um pouco essa visão. Né. Porque pouca gente sabe de onde vem tudo o que
comem, o que vestem, o que calçam. Agora. Quando eu vendia algodão tinha produtor que dizia assim: “ah,
mas não vou vender algodão”. O meu preço para vender o tal padrão é tanto. E aí: “Não, mas vocês choram
demais, o preço do algodão está excelente. Você só joga a semente no solo e depois vai colher”. Eu falei:
“Olha, moço, você tem que vir aqui então”. Por isso que eu te digo que muita gente não sabe como é
cultivado, não sabe. Então é bom que a mídia divulgue. E a universidade também pode valorizar todas as
profissões, né. Acho que muita gente não… apesar de morar aqui não tem essa…
Entrevistador: Percepção.
Entrevistado 09: Percepção, essa proximidade para poder ter uma diferença no contexto geral.
Entrevistador: Uma leitura do ambiente. É, realmente a gente precisa aprimorar isso daí. Vou parar aqui.
...
Fim da Gravaçção
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ENTREVISTADO 10
Fornecedor de Insumos – Primavera do Leste – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Então, Entrevistado 10, quais são as principais atividades aqui da organização em termos de
volume de negócios? Porque, às vezes, têm muitas atividades, mas quais são as principais?
Entrevistado 10: O principal é venda de insumos. Insumos você pode entender como fertilizante, defensivos
e semente, de soja e milho. Alguma de micronutriente também. E a empresa tem um segmento que está
sendo criado aí que é a prestação de serviços mais focada em agricultura de precisão. Tem outras coisas
para vir no futuro aí, como a armazenagem de defensivo produtor, tratamento de semente, mas isso são
projetos futuros.
Entrevistador: Está certo. Quais são os seus principais fornecedores?
Entrevistado 10: [Bayer], Monsanto, Dow AgroSciences, IHARA...
Entrevistador: IHARA? É com...
Entrevistado 10: I-H-A-R-A.
Entrevistador: Certo.
Entrevistado 10: Mosaic Fertilizantes. Aí, nos folheares tem Aminoagro e Compo.
Entrevistador: Quem são os seus principais clientes?
Entrevistado 10: Você quer o nome ou o estilo, perfil deles?
Entrevistador: Não. Pode ser o nome mesmo.
Entrevistado 10: O nome mesmo? O G. é um, Marcos Romagnoli, Edvando Toni, Guto Tanuri… Ih, tem
um monte.
Entrevistador: Não, só… Vamos dizer, é os principais em termos de volume.
Entrevistado 10: Certo.
Entrevistador: Há quanto tempo que a empresa está no mercado?
Entrevistado 10: O grupo está desde 2002, então são 14 anos. Essa loja, em especial, há 2 anos e 7 meses.
Entrevistador: Qual é o número de funcionários da empresa?
Entrevistado 10: 12.
Entrevistador: Aqui?
Entrevistado 10: Aqui. Na empresa inteira vai dar próximo a 80.
Entrevistador: Qual é o faturamento anual da empresa? Essa parte aqui é mais um perfil. Aí tem aqui a
classificação do BNDES em termos de faturamento. Em qual faixa que se encaixa?
Entrevistado 10: Hoje está acima de 300 milhões, a empresa inteira.
Entrevistador: Passando essa parte do perfil, aí a gente vai começar a primeira pergunta sobre a gestão.
Como que você enxerga a gestão das empresas rurais? Aí eu vou pedir primeiro para você falar do seu
segmento, como que você acha que está, se está boa, se é mais profissional, se ainda precisa melhorar, e
depois quero que você fale do produtor, que é seu cliente.
Entrevistado 10: Em relação à distribuição, eu vejo que ela está passando por uma profissionalização, muito,
assim, puxada pela exigência das multinacionais. Você pega uma empresa hoje... até reparando você
anotando na (ininteligível – 00:03:48), considerada pequena em termos de funcionários, e um faturamento
de 300 milhões. Então, hoje você tem várias empresas familiares de poucas pessoas... Os proprietários
daqui, da maioria das revendas hoje no Mato Grosso faturam isso daí ou mais às vezes, são ex-vendedores
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de revenda, não têm uma gestão, uma parte empresarial, não têm esse lado desenvolvido. Então, eu acho
assim: ela ainda é amadora perto do que ela tem que chegar, aonde ela deve chegar pelo tamanho do negócio.
Até por isso, muitas quebraram ao longo desse período. Nos últimos 10, 15 anos, muitas empresas de 300,
400, 500 milhões quebraram, entraram em falência, recuperação judicial. Então isso acendeu uma luz
vermelha no fornecedor, na multinacional, para trazer um pouco da gestão dela para o fornecedor. Então,
hoje, isso é muito valorizado. Nós, e praticamente todos os outros, estamos passando por processos de
melhoria, de profissionalização. Hoje nós já temos o balanço auditado, nós estamos colocando a ISO 9001.
Então está todo mundo buscando essa profissionalização. E, do lado do produtor, também acho que é mais
difícil a profissionalização. O que eu vejo que está acontecendo é: se está mudando um pouquinho a geração,
está saindo do colono, do cara que veio lá do sul, do Paraná, para colonizar o Mato Grosso, é um cara
geralmente sem estudo, mas que tinha experiência, tinha aquela força de vontade no campo. Quem está
assumindo é o filho dele: já nasceu em uma condição financeira muito melhor, já pegou uma situação mais
pronta e que também teve oportunidade de estudar. Tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que
ele busca essa profissionalização. E o lado ruim é que eu vejo que não tem mais aquela fidelidade pelo
negócio. O pai dele encontrava um, dois, três parceiros que ele se dava bem, que atendiam bem ele e não
ficava procurando muito fora. Hoje, a nova geração, com acesso à informação, com Whatsapp, essas
coisas… Você vai comprar um produto, ele manda uma mensagem para um vendedor de cada revenda da
cidade pedindo preço, já baliza o preço, depois sai para o mercado fazendo leilão. Então está virando desse
jeito aí. E eu vejo na propriedade rural, o G. é uma exceção para isso, que é um cara que controla
praticamente tudo, tem muitas perdas que o patrão realmente não sabe, não tem o número na ponta. São
poucos os agricultores que sabem exatamente o custo de produção dele, que se preocupa em [rede A],
vender soja na hora certa, não fica especulando no grão, e se foca na atividade mesmo que é produzir. Então
acho que tem muita melhoria ainda na ponta, no agricultor.
Entrevistador: Quanto você diria que a geração mudou e que a gestão está mais profissionalizada, em termos
de porcentagem? Assim, se fosse para você dar uma...
Entrevistado 10: Não necessariamente a nova geração fez com que melhorasse a gestão. Eu diria, assim, se
pegar entre 100 produtores, os que têm realmente um controle muito bom são no máximo 10. Então 90
ainda têm muito para evoluir. E tem as companhias agrícolas, grandes empresas – Maggi, Bom Futuro,
grandes empresas mesmo – essas também já estão buscando uma profissionalização maior, até porque isso
é questão de sobrevivência para eles. Eu vejo que é realmente muito difícil ter um controle disso, que é uma
atividade que envolve várias pessoas, valores muito altos, é difícil o cara, no escritório, saber tudo o que
está acontecendo. O (ininteligível - 00:07:38) chegou a ter 50, 60 fazendas. Imagina você gerenciar 60
fazendas, que complexidade que é? Mas tem muito a melhorar ainda.
Entrevistador: Entendi. Bom, na sua opinião, quais são os critérios competitivos como membro da cadeia
de suprimentos? Dentro dessa cadeia, quais são as prioridades, aquilo que deve ser enfatizado para que
possa ter sucesso, para que a empresa consiga sobreviver e ser competitiva?
Entrevistado 10: Você está falando do meu caso ou a cadeia como um todo?
Entrevistador: A cadeia como um todo.
Entrevistado 10: Acho que a base é produtividade, né? Se não houver produtividade no campo, não tem. É
a base de tudo. Aí, a questão política do país pesa muito na agricultura, dependendo do preço do dólar... o
que mais? Parte fiscal, de impostos, infraestrutura de logística. Hoje, para você ter uma idéia, metade do
preço do milho, praticamente, é frete. Então esses 3 fatores são muito importantes. Eu acho que a
competitividades dos fornecedores... porque hoje são poucos fornecedores que estão tendo uma situação de
consolidação. A Bayer comprou a Monsanto, a Dow e a DuPont, não sei se você conhece o (ininteligível –
00:09:07), mas estão fazendo uma fusão. Então, nós vamos ficar na mão de poucos. Não sei qual vai ser o
poder deles. Se eles vão se matar ou se eles vão se unir. Isso pode ser um perigo para o produtor e para as
revendas daqui a alguns anos. Essa é a preocupação.
Entrevistador: Mas você falou de um que é controlado por vocês e outros são do [ambiente]. Então o
ambiente tem um impacto grande. Mas dos que são controlados por vocês, vamos dizer assim, aqueles que:
“não, isso daqui depende da gente, então isso a gente tem que fazer bem, porque se não fizer isso daqui
certinho…”, é só a produtividade ou você diria que tem mais algum?
Entrevistado 10: É que produtividade é o reflexo de tudo o que você faz na fazenda, né? Eu acho que parte
disso, por exemplo, seguro agrícola é uma coisa que nós temos que ter. Nós não podemos ser tão
dependentes só do clima. Nós precisamos ter uma...
Entrevistador: Um seguro de verdade.
Entrevistado 10: É, uma (ininteligível – 00:10:19), um seguro de verdade. Eu acho que a parte de
comercialização, mesmo, o produtor tem que estar mais atento para isso. São muito poucos que sabem o
que é um head, o que é uma opção, que que é um mercado futuro, que que é BM&F, muito pouca gente
sabe o que é isso.
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Entrevistador: E busca essas opções, também, né? Como ele não conhece ele também não busca.
Entrevistado 10: Exatamente. Head cambial. Tem um monte de ferramentas que a gente pode usar hoje na
agricultura que é muito pouco usada. Então acho que falta conhecimento. O produtor deve buscar mais
conhecimento para poder trabalhar essas opções aí. Então, está aí, primeiro a produtividade, depois esses
outros que eu citei.
Entrevistador: Está certo. Geralmente, a gente tem alguns critérios genéricos que a gente enquadra. Aqui
eu tive um problema de impressão do questionário, ele ficou quebrado. Que é custo, flexibilidade, qualidade,
tempo e inovação. São alguns critérios mais genéricos. Por exemplo, a produtividade se encaixa aqui. Você
poderia ordenar para mim, por favor, esses critérios que você julga mais importante?
Entrevistado 10: De 1 a 5?
Entrevistador: De 1 a 5.
Entrevistado 10: Deixa eu dar uma lida aqui no que que é.
Entrevistador: Aqui, esses daqui do lado, são medidas. Seria outra fase. É que como disse, ele ficou
quebrado, ficou um pedaço aqui, alta produtividade e baixo custo.
Entrevistado 10: Você quer que eu olhe na visão do produtor ou do distribuidor?
Entrevistador: Vamos pensar. Lembra o que eu falei? É diferente do produtor, do seu e da cadeia. Nesse
primeiro momento, vamos pensar na cadeia como um todo, o que que a cadeia enfatiza, porque aí os outros
vão ter que tentar buscar se alinhar, né?
Entrevistado 10: O que a cadeia busca, não que deveria buscar. Cara, esse é o 1, com certeza. Esse é o 5.
Esse eu acho que é o 2. Tudo isso é importante, mas já que tem que estabelecer uma ordem...
Entrevistador: Eu vou seguir, aí depois a gente volta nessas medidas. Na sua opinião, dentro da cadeia,
pensando em todos os elos, quem você acha que tem a governança da cadeia de suprimentos de soja e
milho? Qual dos elos, né, que você tem fornecedor de insumo, [revenda], o produtor, trading, esmagador
ou exportação… Então, vai tendo os vários elos. Quem que você acha que tem a coordenação, que mais ou
menos estabelece: “vai ser em primeiro lugar este..”, que define esses critérios ou que pelo menos dá as
orientações, porque, às vezes, ele não chega e fala “é isso”, mas ele distribui informação, porque a
coordenação pode ser mais incisiva ou menos incisiva, eles podem falar abertamente o que eles querem ou
então eles coordenam por meio de disseminação de informação. Quem você acha que coordena?
Entrevistado 10: Boa pergunta. Fico na dúvida entre a trading ou o fornecedor, a multinacional de insumos.
Por quê? Porque a trading forma preço, mas o preço é uma commodity, a nossa base, então uma trading
não tem tanto poder para influenciar esse mercado. Eu acho que em primeiro lugar as multinacionais.
Entrevistador: Você colocaria eles em primeiro lugar?
Entrevistado 10: Em primeiro. Em segundo a trading. O produtor, como são muitos produtores, se eles
fosse unidos, eles seriam obviamente os mais fortes, mas como eles não conseguem se unir… Está
evoluindo com a APROSOJA, com um monte de coisas, mas ainda eles não têm a força para mandar no
mercado.
Entrevistador: Eu vou fazer uma pergunta que é um pouco capciosa para você. E aí quem que você vê que
tem uma inserção em outros elos da cadeia? E que isso também é uma forma de aumentar o poder de
governança, porque a gente vê no mercado tanto tradings indo para o fornecimento de insumos, como as
multinacionais fornecedoras de insumos fazendo um pouco de (ininteligível - 00:16:38). E aí, isso
influencia, porque ele começa a entrar em outras partes da cadeia, isso aumenta um pouco a governança
dela.
Entrevistado 10: Eu acho que é a indústria, por quê? Porque ela tem a tecnologia dos produtos. A trading
tem a ponta da commodity, mas isso seria com a China, por exemplo, entrando mais forte. A [ABCD, a
DM. Cargill, a Bug Brave], que são as principais que atuam, estão com medo do chinês vir aqui e comprar
direto e eliminar eles de certa forma, eles estão muito medo. Eles falam isso. E eles não têm o produto de
tecnologia para amarrar, a indústria tem. Se a Bayer, (ininteligível - 00:17:25), quiser pegar o produto dela
e trocar por grão e eliminar a trading, ela criar essa cadeia, eu acho mais fácil do que a trading investir em
tecnologia, e desenvolver moléculas e...
Entrevistador: Começar a fazer pesquisa...
Entrevistado 10: Então eu acho que a indústria que tem a tecnologia, tem mais força no negócio.
Entrevistador: Você acha que hoje, o conhecimento, vamos dizer assim...
Entrevistado 10: É, o investimento em pesquisa e desenvolvimento...
Entrevistador: Ele está mudando também a distribuição de poder dentro da cadeia.
Entrevistado 10: Eu dou um exemplo (ininteligível – 00:18:02) esse ano da Monsanto: a Monsanto tem
45% do mercado de semente de milho. Esse ano, subiram 30% o preço da semente de milho e os outros
fornecedores principais, que eram a Dow AgroScience e a [Pioneer], subiram só um pouquinho. Saiu o
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mercado, vendeu primeiro a Dow e a Pioneer, Monsanto ficou esperando, ela sabia que o volume dela, que
o mercado não sobrevive sem ela. Aí depois que acabou das outras empresas, todo mundo teve que comprar
semente cara da Monsanto, porque ela é um grande player, ela tem força e ela vendeu no preço que ela quis.
Ela fez isso 2 anos, já. Reprecificou o negócio e “é desse jeito, se quiser, é assim…”, inventou um monte
de desculpa: “o nosso custo de produção é muito alto, tal, e se quiser é nesse preço”. O produtor chiou,
chiou, chiou e comprou.
Entrevistador: No final, teve que...
Entrevistado 10: É, teve que assumir essa...
Entrevistador: Agora, sim, né: quais são os principais critérios competitivos para você? A gente conversou
da cadeia. No caso, no seu elo, como fornecedor de insumos, quais são as prioridades competitivas, na sua
opinião?
Entrevistado 10: Que seriam essas 5 aqui que você fala?
Entrevistador: É, ou da sua visão mesmo, não precisa se manter nessas.
Entrevistado 10: Eu acho que essa parte de termos bons produtos, produtos inovadores é um puxador de
negócio para nós.
Entrevistador: A variedade e a inovação.
Entrevistado 10: É. Ter as principais marcas de produtos, por exemplo. Eu tenho a bandeira da Bayer aqui,
eu tenho a Monsanto aqui, para mim é um diferencial. O crédito também é uma coisa muito importante,
como um distribuidor de insumos você ter dinheiro para financiar o produtor.
Entrevistador: São esses...
Entrevistado 10: São os dois principais. E acho que a gestão de custo numa terceira… Ter uma estrutura
enxuta também conta muito, né?
Entrevistador: Porque vai possibilitar você ter o poder de negociação.
Entrevistado 10: Isso. Consigo chegar na ponta com um preço menor.
Entrevistador: E desses 5 aqui, qual que você...
Entrevistado 10: Inovação eu colocaria como primeiro, né? O segundo, qualidade, ali envolve a qualidade
do produto também, né?
Entrevistador: Sim.
Entrevistado 10: Só não sei se custo... põe qualidade, depois custo, depois tempo, e depois flexibilidade.
Entrevistador: E o produtor, o que ele busca de você? Quando ele sai aí no mercado buscando opções de
fornecimento, o que você vê que ele vem procurar?
Entrevistado 10: Na cabeça dele é sempre custo, mas eu acho que não é isso que ele busca, porque se fosse
só custo, por exemplo, ele compraria produtos de menor valor agregado, ele quer o produto bom, então não
é o custo. Na da cabeça dele é, na cabeça dele é... o que eu sinto que é a realidade. Eu colocaria primeiro…
E agora? É que, assim, a gente já divide o mercado em perfis, tem 4 ou 5 perfis de cliente, cada perfil busca
uma coisa, difícil generalizar tanto. Coloca primeiro qualidade, depois custo, depois inovação, depois tempo
e por último flexibilidade.
Entrevistador: Pelo menos nas prioridades a gente vê que tem um descasamento aí.
Entrevistado 10: Sim.
Entrevistador: Pelo que você colocou, então, a gente poderia dizer que falta alinhamento entre você e o seu
cliente produtor?
Entrevistado 10: Acho que sim. Não é alinhamento. Na verdade, é assim, como toda negociação, eu busco
a puxar para o meu lado e ele para o dele. E a gente chega em um acordo. Só que eu acho que produtor tem
que entender, por exemplo, com inovação, com qualidade, com entrega no tempo, ele consegue ter maior
produtividade e, consequentemente, o custo do produto em si deixa de ser relevante, desde que ele tenha
custo-benefício, ele entregue um valor.
Entrevistador: É que, às vezes, a gente fala custo, fica aqui mesmo como você viu. O custo é composto de
uma série de fatores. Você quer que eu pause?
Entrevistado 10: Faz o favor.
...
Entrevistador: A gente estava falando do alinhamento. Eu estava dizendo que o custo é composto de
várias… Você não pode falar custo, mas pensar só em preço. Ele tem volume de produção, produtividade,
então tem outros fatores que acabam se agregando ali para compor essa prioridade. Mas, de forma geral,
então a gente pode pensar que dentro da cadeia seria muito produtividade e qualidade aqui, como reflexo
da inovação, principalmente. Será que a gente poderia...?
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Entrevistado 10: Eu acho, assim, pegar assim: quem são os caras que estão dando certo na agricultura hoje?
Pegar um caso, G. Bruneto, é um cara extremamente capitalizado. Que que ele tem de diferente dos outros?
Primeiro, ele busca uma alta produtividade. Para isso ele tem investimento em assistência técnica, o Juliano
que é o consultor; ele usa os melhores produtos do mercado. Ele investe. Então, se você olha o custo de
produção do G., não é o menor, mas a rentabilidade do negócio dele é interessante. Por exemplo, o fato de
ser capitalizado, ele foge um pouco do crédito. Produtor que depende muito do crédito, muitas vezes ele
vai estar pagando os juros desse dinheiro que vai sair da lucratividade dele. Então acho que o que você
falou, não sei se eu entendi da mesma forma, mas inovação e qualidade está muito relacionado ao custo.
Então ele tem que se prender nisso.
Entrevistador: Entendi. E aí eu queria saber, assim, como que você vê a interação entre os agentes para que
seja feito esse alinhamento desses objetivos estratégicos? Você acha que falta muito para alinhar, tem um
movimento ou está caminhando para que ocorra um alinhamento? Eu queria sua opinião nesse sentido. De
conversar a mesma língua, de ter os mesmos objetivos, você com o produtor e conseguir ser bem
direcionado.
Entrevistado 10: Que que atrapalha e atrapalhou um pouco esse processo? Eu acho que tem ruídos, vamos
dizer assim, no meio de todo esse processo. Tem as empresas que estão sempre bem intencionadas, que vão
lançar um produto lá, testa, vê que aquele produto tem um custo benefício interessante ao produtor. “Você
me dá um saco de soja, devolvo 3, eu ganho um para mim, você ganha 2 para você e assim vai”. O problema
é que todo mundo precisa sobreviver no mercado, e tem empresas que às vezes não têm essa… São picaretas.
E aí o produtor fica um pouco na defensiva em relação a isso. Às vezes ele adquire um produto diferente,
investe, e dá resultado, “opa, esse é legal”, mas ele vê que tem outros 2 ou 3 que o cara só queria vender,
só queria ganhar aquele dinheiro em cima dele. Aí ele fica um pouco receoso, aí os bons pagam pelos maus.
Então eu acho que essa comunicação, esse alinhamento não fluiu ainda por causa disso. Se a gente tivesse
só empresas sérias no mercado, acho que a gente já teria evoluído muito mais nesse sentido.
Entrevistador: Então, aí você está acrescentando um fator que é a questão de reputação, idoneidade, também
faria diferença para que houvesse mais alinhamento.
Entrevistado 10: Sim. E uma outra situação, que diferencia de todos os outros negócios é que a agricultura,
vamos dizer, é uma fábrica a céu aberto, né, você deve citar muito isso. Então, não é só reputação. Muitas
vezes você tem um posicionamento de um produto que, se o clima for bom, o resultado vem, mas se o clima
for ruim, não dá resultado. Então você investiu em algo que não deu resultado. Então o produtor tem que
sempre fazer essa, vamos dizer assim, cogitar que isso pode acontecer. Então, assim, por exemplo, você
tem semente de milho, que eu citei há pouco, semente de milho de 150 reais e de 800 reais, um saco de
semente de milho. Obviamente a de 800 é melhor, colhe muito mais. Mas se não chover, que nem aconteceu
na última safrinha, o de 150 e o de 800 é a mesma coisa. Entendeu? Então como você vai saber? Você tem
uma previsão do tempo, mas você não tem uma certeza do que vai acontecer. Então eu coloco esses dois
fatores: a questão da idoneidade de alguns e a questão do fato da agricultura ser uma atividade de risco,
com um mercado a céu aberto, que em determinadas situações, a tecnologia, que elevou o seu custo de
produção, não dá resultado, por outros fatores.
Entrevistador: Que são externos.
Entrevistado 10: São externos.
Entrevistador: Que estão fora. Mas quanto você diria que já está alinhado? Como você fez uma avaliação
da gestão, quanto que você diria que está alinhado da cadeia e quanto ainda precisa evoluir?
Entrevistado 10: Em números?
Entrevistador: É. Você falou assim: “eu diria que a gente está melhorando esse alinhamento, eu acho que a
gente está em 60…”, em que estágio que você acha que isso está?
Entrevistado 10: No máximo 50.
Entrevistador: No máximo 50%. Isso vai melhorando, não é?
Entrevistado 10: Está em um processo de melhoria, sim.
Entrevistador: Bom, e quais são as principais ferramentas que a cadeia usa para fazer esse alinhamento? Eu
coloquei aqui, a partir de uma exploração prévia, que o alinhamento acontece principalmente no momento
do planejamento da produção, por parte do produtor, porque ele vai lá, ele planeja o que ele vai fazer, e, a
partir disso, ele vem para o mercado e sai informando o que ele está buscando, o que está pretendendo ali.
E aí vocês começam a fazer o alinhamento dos interesses dele com os de vocês. Então, quais são as
principais ferramentas que você acha que são utilizadas para fazer esse alinhamento? Ou você discorda,
você acha que não é assim que é feito o alinhamento? Também pode...
Entrevistado 10: Não estou entendendo muito bem onde você está querendo chegar, assim, nessa...
Entrevistador: É porque a minha intenção é entender como vocês fazem o alinhamento, entendeu? Então
eu vou fazendo as perguntas...
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Entrevistado 10: Eu vou te explicar a prática do negócio. No caso, vou pegar o G.: ele colhe a safra dele
agora. Aí, colhendo a safra ele vê o que foi bem, o que foi ruim: “essa semente é boa, esse fungicida é bom,
aquele manejo que eu fiz no solo foi legal, esse não foi”, ele já tem uma, vamos dizer assim, uma noção do
que ele vai querer fazer para a próxima safra. Ele vem no mercado, como você falou, o cara tem acesso a
crédito, todo mundo vem em todas as revendas das cidades e distribui: “olha, eu quero esses insumos aqui”.
Aí, eventualmente, surge um produto novo, alguma coisa, eu chamo ele e o agrônomo falo: “cara, vamos
trocar esse aqui, esse aqui é novo, esse aqui ainda é melhor do que aquele que você usou e já gostou”. Ele
cede um pouquinho aqui, outras ele não cede, “eu quero esse daqui”. Aí eu chego no meu fornecedor, junto
essa situação e a de todos os clientes... Isso não acontece no mesmo momento, tem gente que está
comprando para a safra que vem hoje, tem gente que vai comprar um mês antes de plantar. Então, acontece
ao longo do tempo. Eu chego e vou brigar com o meu fornecedor para conseguir melhor condição daqueles
produtos que eu já defini. Aí eu vou lá, negocio com ele. Aí conforme ele vai precisando dos produtos, fica
armazenado aqui, conforme ele vai precisando eu vou mandando para a fazenda, ele vai usando, e assim.
Aí tem produtor que gosta de comprar em reais ou dólares e deixar para vender a soja a hora que ele quiser.
E tem produtor que gosta de fazer troca, o [barter], que a gente fala. Todos os meus insumos por tantos
sacos de soja. Aí, nessa situação, tem que envolver o outro cara, que é a trading: “trading, quanto você vai
pagar nessa soja, futuro?”. “Estou pagando 18 dólares”. Aí, eu: “Quanto que deu aqui no meu negócio?
Deu 1000 dólares. 1000 dólares dividido por 18, dá tantos sacos. Olha, consigo fazer tantos sacos para você.
Está fechado o negócio?”. “Está fechado!”. “Trading, tenho 50 mil sacos de soja de um cliente meu para
vender para você”. Ela [trava] a outra ponta. Isso é o nosso dia a dia. Eu não estou entendendo muito bem
o que você está querendo entender, se chegar nessa...
Entrevistador: Então é essa conversa... O momento... Que ferramentas você usa. Você já [disse e
apareceram] algumas: então ele vem falar com vocês, faz uma reunião, você também faz uma reunião com
os seus fornecedores. E aí que...
Entrevistado 10: Certo. Ferramentas que você fala é o quê? Whatsapp, essas coisas ou é...
Entrevistador: É ferramenta, é a própria conversa. Você pode falar assim para mim: “olha, a gente utiliza o
relacionamento interpessoal”, a...
Entrevistado 10: Isso é muito forte. Por quê? Como tem essas picaretas, que eu te falei, no mercado, então
o mercado abre… Por que a internet não evoluiu tanto, por exemplo, ainda na compra de insumos? Um dos
motivos é legislação: defensivo, por exemplo, você precisa de um receituário agronômico, você precisa de
algumas coisas que a legislação não permite você vender por internet. Outra coisa é a questão do crédito:
você não vai vender para um cara… liga um cara lá do Paraná para comprar um produto meu para a safra.
Eu não vou vender. Eu não conheço o cara. Entendeu? E o terceiro fator é a questão da credibilidade, o cara
vai comprar de quem ele confia e que vai entregar o produto na hora certa. Não adianta ele pagar mais
barato e na hora que ele precisar do produto, não ter. A doença entrar na soja dele, entendeu? Então tem
essa questão da credibilidade, da relação interpessoal muito forte, do relacionamento, isso no agronegócio
é muito forte ainda.
Entrevistador: E aí tem as ferramentas. Então... mas faz alguma coisa pela internet ou não é nada? É tudo
no tête-à-tête, na conversa?
Entrevistado 10: Diria que hoje é 80% ainda no tête-à-tête, 20% a questão de e-mail, Whatsapp. Ele corta
muita coisa por Whatsapp, mas o “vamos ver” do negócio ainda está no corpo-a-corpo.
Entrevistador: E você diria, assim, com que frequência, ou quantas vezes você conversa com um cliente
seu para finalizar, em média? Para finalizar uma negociação, quantas conversas, seja por... Aí você pode
separar, aquelas que são por meio eletrônico e telefone e aquelas que são pessoalmente. Quantos encontros,
quantas trocas, mais ou menos, ocorrem?
Entrevistado 10: Assim... Existe… Você vê, a cadeia agro é tão complexa, né? Geralmente eu converso
com o pessoal que é administrador de outras áreas, a gente tenta explicar e é difícil, cara. Existe a grande
compra, geralmente eu falo pacote: o cara vem, negocia os insumos que ele acha que ele vai precisar durante
a safra. Só que, de novo, a agricultura é um mercado em céu aberto. Ele comprou duas aplicações de
fungicidas e às vezes precisa ter uma terceira, porque deu mais doença. Aí ele vem para comprar só uma
aplicação de fungicida. Então, ele vem com uma negociação menor. Nessa negociação menor, muitas vezes
ele vem mais desarmado, porque ele precisa do produto para amanhã e ele quer resolver. E a grande
negociação, que aí ele barganha um pouco mais, porque é um negócio maior.
Entrevistador: Então vamos falar do que tem mais volume.
Entrevistado 10: Do que tem mais volume, eu acho que umas 5, 7 interações. Umas 2, 3 pessoalmente e
umas 2 por... Difícil dar esse número para você, é bem.... Tem cliente que vem aqui uma vez, senta aqui,
conversou e fechou. Tem cliente que fica cotando e Whatsapp. É muito variável isso. E, assim, por que as
tradings, por exemplo, não dominaram o mercado? Por que ela não vai lá na Bayer, BASF, ela tem dinheiro,
compra tudo à vista, vem no produtor e vende e quebra todas as revendas do mercado? Porque eles não têm
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esse tato. Eu sei: o G. negocia assim, o Marcos Romagnoli negocia assim, o Zé da Silva negocia assim. Eu
sei o jeito de chegar em cada um, eu conheço a lavoura do cara, eu vou lá, eu visito, eu sei qual que é o
talhão que tem mais erva daninha, qual que é o talhão que tem isso, que tem aquilo, entendeu? Então esse
papel que o distribuidor tem... Ele só não foi eliminado do mercado por conta disso, conhecimento que ele
tem na cadeia.
Entrevistador: A próxima pergunta é: quais são as pessoas que ficam envolvidas nesse gerenciamento da
cadeia aqui da sua empresa, internamente, e o produtor, as pessoas? É só o produtor ou tem mais gente lá
dele também que se envolve nesse “interagir”? O que acontece? Mesmo quando você vai visitar...
Entrevistado 10: Tem um negócio que a gente fala muito em agro que é assim: quem é o formador de
opinião e o decisor de ponta? São duas pessoas muito importantes no negócio. Muitas vezes não é o
agricultor. Tem fazenda, para você ter uma ideia, que o formador de opinião é o aplicador de defensivo.
Tem produtores maiores que é o consultor, ele paga um agrônomo para dar consultoria para ele, indicar os
produtos que ele deve usar. Isso falando de formador de opinião. Por exemplo, um pesquisador de renome
é um formador de opinião. Se esse cara falar bem do produto, eu tenho certeza que o cara vai vir aqui para
comprar o produto. E tem o decisor de compra. Muitas vezes essa compra é compartilhada, às vezes o dono
tem 50% da decisão, o gerente dele tem 25 e o consultor dele tem mais 25. Tem cara que o patriarca manda
tudo e o filho não tem opinião nenhuma. Tem outros que ele já passou para o filho essa decisão. Então,
assim, também um dos grandes segredos para você entender a cadeia é saber quem é o formador de opinião,
quem é o decisor de compra. Essas duas pessoas...
Entrevistador: Você tem que saber quem são eles. Mas, em geral, são esses que você citou agora nessa
conversa?
Entrevistado 10: Para o meu negócio tem que entender isso daí, quem são essas duas pessoas para poder ir
lá. Como que eu, revenda, acesso esse cara? Tem o nosso vendedor, são todos engenheiros agrônomos, com
formação. Não tem muito a figura do cara que é só vendedor, o cara é um agrônomo que vende, entendeu?
Entrevistador: Até porque é uma venda técnica, né?
Entrevistado 10: Exatamente. Então tem a interação do vendedor. Aí toda a estrutura interage: é a menina
do faturamento, o aplicador lá na fazenda, todo mundo tem o seu papel. Falo que os principais são esses
daí, na minha opinião.
Entrevistador: E aqui dentro da empresa, então, é o pessoal do faturamento aqui, seu vendedor, todo...
Entrevistado 10: Todo mundo. Tem o estoquista que carrega o produto, tem a faxineira que deixa o
cafézinho para o produtor...
Entrevistador: Porque é um conjunto, você está vendendo um conjunto de serviços.
Entrevistado 10: O G. vem aqui negociar aqui comigo e eu sirvo um café quente para ele, ele já: “pô”. Então
todo mundo é importante. O cara do crédito lá, que fica no nosso escritório corporativo, tem muita
importância. Se esse cara não vai com a cara... Eu falo assim: tem cliente que ele escuta falar, G., por
exemplo, esse aí não precisa nem mandar documento. O Vergílio, o cara arrendou 5 mil quilos de areia aqui
em Primavera, nunca ouviu falar do Vergílio. Mando lá: “Vergílio Prado Sogabe”. “Quem que é esse cara?
Você está louco? Vai dar 5 milhões de reais de crédito para esse cara? Não, Deus o livre!”. Então todo
mundo tem o seu papel na cadeia. A cadeia na minha concepção é muito complexa, os principais que eu
acho são esses dois elementos aí: os formadores de opinião e os decisores de compra.
Entrevistador: Pelo que você está falando, assim, eu vejo que a reputação tem um peso enorme. G. é o
exemplo que está fazendo as coisas corretamente e tem essa reputação.
Entrevistado 10: Tem reputação. O G. hoje, por exemplo, ele entra aqui e ele sai com 1 milhão de reais em
produtos sem ele assinar um papel, entendeu? Eu tenho autonomia para ele, vender 1 milhão, 2, sem papel,
sem nada. E o Vergílio, se vier aqui, eu não conheço o Vergílio, tá, estou citando alguém que... Só um
segundo.
Entrevistado 10: Acabando sobre a credibilidade… É muito assim. Quem a gente conhece que tem
histórico… Depois eu até te mostro a nossa planilha de crédito, como é que funciona. A gente preenche
uma planilha, e esse fator credibilidade conta demais, muito mesmo. Conta mais do que as informações
financeiras. A gente pede imposto de renda, pede um monte de coisa, mas a credibilidade, o nome conta
muito mais.
Entrevistador: Tem um aspecto importante. E aí, para terminar essa parte do alinhamento: você acha que
os critérios que são estabelecidos dentro da cadeia, são estabelecidos de forma justa? E a forma como eles
são exigidos, cobrados entre os agentes é justa? Qual que é sua opinião sobre isso?
Entrevistado 10: Eu acho que sim.
Entrevistador: Você pode explicar um pouco?
Entrevistado 10: Você está falando mais a parte do crédito?
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Entrevistador: É, a parte do crédito, a parte da exigência, o que se pede em termos de qualidade, o que se
pede em termo de desempenho de produtos, o que se estabelece de preço, os prazos, os juros, as formas de
pagamento...
Entrevistado 10: Eu acho que o mercado se autorregula, né? O bom dos mercados complexos é que ele se
autorregula. Eu acho que, por exemplo, a indústria de defensivos cobra um preço que parece ser exorbitante
para um defensivo agrícola, por exemplo, mas eu sei que ela gasta 300 milhões de dólares para desenvolver
uma nova molécula. Se ela não cobrar esse preço, ela perde o interesse em desenvolver novas tecnologias.
Então, assim, eu acho que é justo. A formação do preço de grãos é uma commodity, então é oferta e
demanda, então é justo. Que mais que tem na cadeia aí? Preço de frete, tudo. A cadeia é muito complexa e
ela se autorregula, o que se torna justo. Quando alguém distoa, foge um pouco disso, automaticamente
começa a perder mercado, começa a perder valor e tem que voltar para a realidade. Acontece situações de
alguém distoar fora dessa cadeia, mas automaticamente ele é obrigado a voltar.
Entrevistador: Porque senão ele vai ficando...
Entrevistado 10: Ele vai ficar fora.
Entrevistador: E em termos, por exemplo, que citaram, assim… Porque, às vezes, eles justificam assim:
“por que está esse custo?”, “ah, o dólar subiu”, já me deram esse exemplo, “o dólar subiu, por isso que está
assim”. Aí o dólar caiu, mas o custo continua o mesmo. Então, o pessoal se queixa um pouco disso, né?
Entrevistado 10: O produtor, você fala.
Entrevistador: É, o produtor.
Entrevistado 10: Porque ele não entende de cadeia. Que nem eu citei lá atrás: o produtor não entende a
formação de preços, muitas vezes. São raros os que entendem. Esses dias, por exemplo, aconteceu isso.
Chicago subiu muito, o preço da soja não mudou. Mas o cara que sabe que tem uma coisa chamada prêmio,
que é a diferença do preço da bolsa para o preço aqui no porto do Brasil, o prêmio aquele dia caiu.
Sacanagem ter caído? Cara, o mercado que autorregula isso. Falar que não tem situações que o povo se
aproveita? Tem, claro, mas por um pequeno espaço de tempo. De novo, um cara capitalizado igual o G.,
ele pode esperar isso passar, ele pode aproveitar as boas marés.
Entrevistador: Para poder fazer…
Entrevistado 10: As melhores decisões. Agora, um cara que é muito dependente de crédito, precisa vender
a soja para pagar a conta aquela hora, aí tem que sofrer as consequências do mercado.
Entrevistador: Está certo. Bom, agora eu vou fazer algumas perguntas relacionadas àquela habilidade que
eu falei para você de gerenciamento, de competição. Então eu vou falar primeiro separado, cooperação e
competição, e depois os dois ao mesmo tempo, que coopetição. Então eu queria que você citasse em quais
etapas da cadeia ocorre cooperação entre você e o produtor rural. Em que momento que vocês têm um
relacionamento cooperativo, que envolve custos, mas nem sempre eles são cobrados, entendeu? Às vezes
você exerce uma atividade cooperativa com o produtor.
Entrevistado 10: Mas não gera custo para ele?
Entrevistador: É.
Entrevistado 10: Por exemplo, nossa assistência técnica: alguns produtores não precisam, mas alguns
precisam. Eu não tenho um valor a mais no meu produto por ter essa assistência técnica. O produtor opta
se ele quer ou não que o nosso consultor de vendas visite ele, recomende, esteja presente na fazenda, mas
o preço do produto é o mesmo. Isso tem um custo para mim, dar assistência técnica, mas para ele não, é um
serviço gratuito, por exemplo. A parte de entrega de produtos: para mim seria muito mais barato pegar
todos os produtos e entregar para ele de uma vez só, mas se ele quer que eu entregue de pouquinho em
pouquinho na fazenda, por medo de roubo, eu faço isso para ele. Então a logística de produtos, por exemplo.
[Aí fala assim]: “mas está tudo embutido no...”, no grosso do negócio, sim, mas em cada venda específica,
não. Entendeu?
Entrevistador: E tem outras situações que vocês compartilham, vamos dizer assim, a...? Às vezes alguma
situação cooperativa: “eu vou fazer um pouco, você vai fazer um pouco”, cada um vai ceder. Se tem alguma
situação que você pode citar que ocorre isso?
Entrevistado 10: Existe alguns produtores, são poucos, por exemplo, na hora de comercializar o grão, a
gente junta os nossos volumes. É uma situação, mas não é muito comum. Geralmente cada um faz o seu.
Que mais? Às vezes a questão de armazenagem, por exemplo. O produtor tem um silo na fazenda, eu faço
negócio com ele: eu compro o grão dele, troco o meu produto e ele armazena esse grão para mim lá na
fazenda por um tempo, para poder sair da curva da logística alta e conseguir pegar um preço melhor no
grão.
Entrevistador: No frete, né?
Entrevistado 10: No frete. Isso acontece bastante.
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Entrevistador: E fica com ele, não te cobra nada.
Entrevistado 10: Não me cobra nada. Assim, está tudo embutido no negócio, mas isso é uma coisa que a
gente faz muito, usa a estrutura física. Para eu comprar um silo, eu tenho um gasto absurdo, para mim é
melhor trabalhar com os parceiros.
Entrevistador: E aí você tem essas parcerias.
Entrevistado 10: É. E mesma coisa com a trading: eu, por exemplo, não comercializo grão, não faço óleo,
não faço nada. A trading para mim é uma parceira que compra o meu grão. Eu não tenho estrutura de
logística, por exemplo, eu tenho transportadores que trabalham junto comigo.
...
Entrevistador: Então você tem esses... Você pode citar mais alguns parceiros que...
Entrevistado 10: O meu fornecedor de insumos, por exemplo, ele tem programa de recompensas. Se eu
ajudá-lo a fazer a meta dele, ele me paga uma premiação para isso. Fornecedor... É, tem várias, tem várias.
Entrevistador: Aí com o produtor, pensando lá com o produtor diretamente, quais são as operações internas
suas que envolvem mais a cooperação com o produtor? As atividades...
Entrevistado 10: Operação...
Entrevistador: É. Pensando nas pessoas que trabalham aqui, as atividades que você desenvolve aqui, as que
acabam interagindo com o produtor nessas atividades de parceria que você citou, quem são as pessoas
envolvidas, assim, as funções.
Entrevistado 10: Crédito e cobrança está envolvido, faturamento.
Entrevistador: Então posso colocar em [boldo] financeiro?
Entrevistado 10: Pode ser. Para mim, crédito, cobrança é financeiro e faturamento já é faturamento,
entendeu? Separado. Faturamento é mais ligado à logística. Por exemplo, assim, na hora que eu vou fazer
uma entrega do produto para ele, por exemplo, quem descarrega o produto lá na fazenda é a equipe dele.
Se eu chegar lá e o cara falar “não vou descarregar”, eu fico com o caminhão parado lá a semana inteira.
Entendeu? Então tem que ter essa cooperação da cadeia para que as coisas andem. Mas se ele pediu o
produto é porque ele precisa, é porque ele vai chegar lá, vai descarregar e vai usar. Um pouco óbvio isso.
O próprio consultor de venda, se ele chegar na fazenda, ser recebido ou não ser recebido, ter atenção ou
não ter, ter autorização para rodar a lavoura ou não ter, ter a oportunidade de testar um novo produto na
fazenda ou não ter.
Entrevistador: Vocês fazem muito essas parcerias de campo de teste?
Entrevistado 10: Muito.
Entrevistador: Dia de campo?
Entrevistado 10: (Ininteligível – 00:02:17), muito. As inovações são disseminadas dessa forma: testa um
pouquinho na fazenda, deu resultado, vamos fazer um evento para envolver mais produtores para eles
conhecerem.
Entrevistador: E você vai buscar isso... também é uma forma de cooperação, não é?
Entrevistado 10: É uma forma, com o meu fornecedor.
Entrevistador: E com o seu cliente também, né? Porque se ele não abrir o espaço...
Entrevistado 10: Meu cliente também. Eu estou levando a tecnologia para ele, exatamente. E isso, assim,
para um distribuidor de insumos... Por que a multinacional não elimina também o distribuidor e vai fazer
isso? Para ela é muito caro fazer isso. Nós temos uma estrutura mais enxuta, mais barata para fazer essa
geração de demanda, todo esse trabalho, do que ela pegar a equipe dela para fazer.
Entrevistador: É. Bom, falamos da cooperação. E do lado da competição? Quais são as etapas que você vê
que existe uma competição, que tem uma disputa comercial envolvida, que vai ter [perda] e troca de
valores? Vamos dizer, toda situação que acaba tendo uma disputa comercial. Quais são as principais etapas
da cadeia que você enxerga que ocorre...?
Entrevistado 10: Acho que negociação mesmo dos insumos, né? E a comercialização do grão, são os dois
momentos que tem essa disputa.
Entrevistador: Esse embate. Mais algum? Por exemplo, pensando dentro do processo: a gente sabe que na
etapa de planejamento a gente vai ter, depois durante o processo produtivo...
Entrevistado 10: Na etapa de planejamento, por exemplo, fazer ele, ou o consultor dele, escolher um
determinado produto é uma competição também. Eu vou lá defender minha bandeira, que é Bayer, por
exemplo; vai um cara lá da Sinagro, defender a bandeira Syngenta. Então tem essa competição. Das próprias
indústrias, por exemplo: elas vão lá em uma Fundação Mato Grosso, uma Federal de Cuiabá, por exemplo,
elas querem que os pesquisadores falem bem do produto delas, então competem para influenciar essas
pessoas.
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Entrevistador: Também na adoção de produtos.
Entrevistado 10: Adoção, isso.
Entrevistador: E ao longo da produção, no momento em que o produtor já fez o plantio e agora está cuidando,
fazendo o cultivo para chegar no momento da safra. Tem também algum momento?
Entrevistado 10: A gente compete para prestar o melhor serviço, compete para conseguir desenvolver os
novos produtos lá dentro e dar essa oportunidade para nós, a gente compete para ter o melhor
relacionamento com o produtor, manter a, vamos dizer assim, a...
Entrevistador: Você falou dos momentos que tem a competição. E aí eu queria que você pensasse em que
situações que você enfrenta dificuldades de equilibrar, porque há situações em que você tem competição e
cooperação ao mesmo tempo. E aí você tem que ter um certo cuidado, porque tudo bem, a gente está em
uma disputa, mas eu não posso exagerar, porque eu também estou dependendo dele aqui. E você sabe que,
às vezes, é o contrário: é uma disputa, mas ele também tem que maneirar, que é a hora que essa habilidade
exige mais, que você tem que conciliar uma situação de disputa com uma situação de cooperação.
Entrevistado 10: (Ininteligível - 00:00:52) negociação de contas [vencidas]. Você precisa cobrar a conta,
receber a conta, mas você sabe que ele é seu cliente, você precisa vender para ele de novo. Essa é a típica:
negociação de contas.
Entrevistador: Você acha que é a principal?
Entrevistado 10: É a principal.
Entrevistador: Tem mais algum outro momento?
Entrevistado 10: Acho que a própria negociação é o momento que tem cooperação e tem disputa, né? Você
aperta até um determinado momento, tanto o agricultor também, que chega em um momento que pode
apertar muito e a gente pode perder um fornecedor também.
Entrevistador: Porque se você ficar pedindo para o fornecedor fazer muito o preço, você também...
Entrevistado 10: Não, e, assim, tem muito blefe na negociação. Se você blefar demais, eu vou falar: “beleza,
isso aí não consigo fazer, tchau”. E às vezes a minha proposta era a melhor. E aí ele deixa de comprar na
melhor proposta, porque ele blefou, falou que tinha menos que aquilo ainda, eu também virei as costas para
ele, porque naquele preço eu não fazia, e ele vai ter que comprar de outro que tinha um preço pior que o
meu, porque ele se queimou, perdeu a credibilidade comigo ali.
Entrevistador: Então é nesses momentos, assim. Você se lembra de mais algum? E quem são as pessoas
que se envolvem nisso e que precisa ter esse feeling?
Entrevistado 10: [Normalmente], é o consultor de vendas e o agricultor. Eu vejo assim: você está com um
modelo de cadeia de negócios... Se a gente estivesse falando de uma loja de roupa, eu responderia: “é isso,
é isso, é isso, é isso”. E no agro você vê quanta coisa? É difícil até responder essas perguntas. Só um
segundinho.
...
Entrevistador: ...nesse sentido, né? Essa fase da entrevista é exploratória mesmo, é para pegar essas nuances,
essa dificuldade mesmo, porque isso que eu estou estudando, ele está bem estudado na indústria de
manufatura: cadeia automobilística, linha branca, eu já falei isso para você, né? Então lá o pessoal já tem
mais estudos, a gente tem algumas medidas, né? Você já viu algumas, eu tenho aqui, para tudo eu tenho
umas medidas, só que para o agronegócio ainda não foi feito. Então eu tenho que fazer essa entrevista que
é um pouco mais longa, demorada, exaustiva, eu fico insistindo com você: “não, mas me dá um exemplo”,
por quê? Para eu conseguir pegar essas nuances, porque daqui eu vou partir para uma pesquisa expandida
quantitativa, aí eu vou ter um questionário, que o cara vai me dar notas para aquelas afirmações, que vai
me permitir medir em que grau em que estão ocorrendo ou não as situações. Então eu preciso agora das
situações, para na hora que eu for perguntar, perguntar se aquela situação, se aquela variável está envolvida
e o quanto ela é importante, entendeu? Então eu estou nessa fase para poder fazer esse ajuste mesmo, porque
cada negócio tem a sua particularidade e a sua complexidade, né? Os detalhes do negócio, as sutilezas, que,
às vezes, fazem toda a diferença, né? Algo que você desconsidera... Por isso, não se incomode de falar, o
G. também falou para mim: “ah, eu não sei se eu estou entendendo bem o que você está me perguntando”.
Entrevistado 10: (Risos).
Entrevistador: “Mas eu estou te explicando como funciona, era isso o que você queria? É isso o que você
está esperando?”. Não, é isso.
Entrevistado 10: Então tá. Estou...
Entrevistador: Você está...
Entrevistado 10: Estou um pouco incomodado também, não estou sabendo responder, “o que esse cara quer
saber aí?”. Está indo mais ou menos no sentido.
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Entrevistador: É nesse sentido. Eu preciso saber quais são as situações, para ver se o meu instrumento de
pesquisa que vai ser desenvolvido depois, se ele vai conseguir captar essas situações, por isso que eu
pergunto para você. Eu fico: “não, mas me dá um exemplo, fala um pouco mais disso”, é nessa direção.
Entrevistado 10: Depois a gente pode até discutir algumas métricas. Agora você me falou isso aí de medidas,
assim, algumas coisas que são usadas e como eu fui (ininteligível – 00:02:36), fui coordenador de marketing
da BASF um tempo, tem algumas coisas que a gente usava que dão alguns direcionadores.
Entrevistador: Ah, legal.
Entrevistado 10: Já ouviu falar em pesquisa NPS? É Net Promoter Score, é um cara que liga... está
acontecendo nesse momento sobre a Agrovale, por exemplo. Estão ligando para os produtores lá, tem uma
menina lá que liga: “que nota o senhor dá de 0 a 10 para tal coisa da Agrovale?”, entendeu? Ela faz algumas
perguntas. Essa é uma métrica, por exemplo, de mostrar se o nosso serviço está bom ou não está.
Entrevistador: Exatamente.
Entrevistado 10: Para dar nota... que mais? O próprio crescimento em vendas é um resultado, pô, a Agrovale
está crescendo, a rentabilidade do negócio. As coisas que são quantitativas, a gente mede (ininteligível –
00:03:29), né? Qual que é a rentabilidade em cada segmento de produto? Fertilizante tem 10%, defensivo
eu tenho 15, [nutriência] eu tenho 5%...
Entrevistador: Do marketshare, né?
Entrevistado 10: Não, não, de rentabilidade daquele negócio. “Não, esse aqui me dá mais margem. O que
que eu preciso fazer para crescer nesse que me dá mais margem?”, com base nisso, a gente faz um
planejamento. Quanto custa um vendedor, por exemplo? Ah, custa tanto, então ele tem que vender 5
milhões para ele empatar, se ele vender menos de 5 milhões, ele dá prejuízo para a empresa. A gente busca
algumas métricas para se balizar.
Entrevistador: Para poder se balizar. É, é isso mesmo. Agora, estou chegando aqui no final. Na sua opinião
aí do que a gente está conversando, você tem uma visão de que o alinhamento estratégico, é importante ter
esse casamento de objetivos entre os (ininteligível – 00:04:28) da cadeia, para que a cadeia tenha um bom
desempenho e cada empresa, de forma individual, tenha um bom desempenho? Que avaliação você faz,
que comentários você poderia fazer sobre isso?
Entrevistado 10: Eu acho que a cadeia só roda a hora que tem o alinhamento. Tipo, esse alinhamento, com
briga ou sem briga, com discussão ou sem discussão, com competição, em um determinado momento, ele
chega a um alinhamento. É igual uma negociação, você quer pagar 10, eu quero vender por 12, a gente vai
discutindo, eu falo das vantagens do meu, as vantagens do outro, a gente chega no 11 ali, bola para frente,
te entrego o produto, você planta, me entrega a soja, eu pego a sua soja, vou lá trade: “olha, tenho tantos
sacos de soja, eu quero...”, aí eu que quero 11, ele quer pagar 9, a gente briga, ele chega no 10 ali e assim
vai. O que eu acho, assim, é que a gente precisa tentar tomar essas decisões, transformar essas decisões
em... fazer com que isso corra mais rápido e em uma sincronia melhor. Tem produtor, por exemplo, que
fecha um negócio comigo hoje, amanhã ele quer o produto na fazenda. E se não é um G. que já tem um
crédito pré-aprovado ali dentro, eu preciso pedir um documento, uma CPR, mandar para o jurídico analisar,
mandar para um monte de gente que demora um mês. Esse é um fertilizante, por exemplo, que sai lá de
Paranaguá, aí é mais 20 dias, eu não consigo, não tem esse tempo de... É diferente de uma indústria de
xícara, assim, você fecha o pedido, amanhã chega e entrega a xícara para o cara. Não é assim e a lavoura
não pode esperar. Você não pode entregar daqui um mês o fungicida, se você não aplicar hoje, a doença
entra, acaba com a soja. Então, assim, acho que o produtor tem que se planejar melhor, tomar as decisões
antecipadas, na hora de negociar qual documento a gente vai pedir para aquele negócio, chegar em um
acordo mais rápido. Então é muito rebuscado esse negócio de vai e vem, vai e vem. E fica enrolando, e
pede mais um documento e pede isso, e pede aquilo. Dizem que a parte de cartório, que tem muito envolvido
nesse negócio é muito lenta, muito burocrática. Então, assim, isso tem entrave, tem muitos entraves no
processo.
Entrevistador: Então o alinhamento é importante, você acha que até ele deveria ser mais rápido.
Entrevistado 10: Mais rápido.
Entrevistador: Deveria ter mais velocidade nesse alinhamento, para que o desempenho, o resultado, também
fosse mais satisfatório.
Entrevistado 10: Com certeza.
Entrevistador: E essa habilidade de coopetição, essa habilidade de gerenciar os momentos de cooperar e os
momentos de competir, você acha que ela também tem um impacto significativo? Quem consegue fazer
essa gestão melhor vai...
Entrevistado 10: Isso aí é muito pessoal, eu acho, assim...
Entrevistador: É uma habilidade mesmo...
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Entrevistado 10: É uma habilidade pessoal, acho que é muito importante. Muitas empresas perderam
clientes para o resto da vida por não ter essa habilidade. Na hora de cobrar uma conta, apertou demais, não
teve bom senso de saber se o cara não podia realmente pagar naquele momento. Até vou citar um caso
assim: há 10 anos, tinha duas revendas pequenas aqui em Primavera. Uma, teve um momento de crise, acho
que foi em 2001, uma delas o fornecedor foi parceiro, falou assim: “renegocia com todo mundo, pega
documento de todo mundo e me dá que eu vou continuar renovando seu crédito”, essa empresa se tornou a
maior empresa da região e a outra, o fornecedor falou: “ou me paga, ou eu não te dou crédito”. Esse cara
quebrou. Então, assim, duas que eram do mesmo tamanho, uma prosperou e a outra não prosperou. Uma
teve cooperação e a outra não teve. Então essa cooperação é muito importante.
Entrevistador: De conseguir fazer e saber...
Entrevistado 10: Gerenciar a cooperação e a competição.
Entrevistador: Entendi. Bom, alguma coisa que eu posso ter deixado de perguntar, aí falando em termos de
administração mesmo, de gestão desses relacionamentos, dessas transações, dessas negociações, que você
fala assim: “pô, mas ele não vai me perguntar disso? Isso é crítico”. Você acha que eu deixei de perguntar
alguma coisa que você poderia dizer assim: “ah, eu acho que se você for analisar a gestão da cadeia e não
falar disso, você vai estar perdendo...
?
Entrevistado 10: Eu acho, assim, talvez você precise explorar um pouco mais e entender os negócios da
cadeia. Tipo: existem segmentos de produtores, mega produtores e pequenos produtores, é um pouco
diferente a necessidade de cada um. Para um mega, talvez a questão do preço seja mais importante, do custo.
O pequeno, talvez o serviço, a assistência técnica, é mais importante, então muda muito pelo tamanho, pela
tecnificação de cada um, isso é importante. As próprias culturas, o cara que planta algodão, por exemplo,
que é uma cultura mais difícil e tem uma exigência de tecnologia diferente, uma estrutura diferente. Então
tentar entender um pouco por segmento da cadeia. Que mais? O próprio acesso da indústria, tem um acesso
via distribuição, que somos nós e tem o acesso direto. Tentar entender melhor esse acesso, o que muda para
o cara que acessar direto, o cara que é distribuição, qual que é o papel de uma cooperativa, por exemplo,
do Mato Grosso, que é diferente da cooperativa do Paraná, do Rio Grande do Sul, que é realmente uma
cooperativa, todo mundo compra junto, tem a mesma condição. Aqui é mais um pool de compras do que
uma cooperativa. Assim, tem muita complexidade ao longo da cadeia, né?
Entrevistador: Aqui, pelo menos com os produtores que eu falei até agora, poucos citaram cooperativas,
né? Eu ia até perguntar se você estava fazendo parte de alguma cooperativa e aí muitos falaram assim: “ah,
no momento eu acho que não está sendo interessante participar de cooperativa”.
Entrevistado 10: Além do [Givas], você conversou com quem?
Entrevistador: Falei com o pessoal da Fazenda E.
Entrevistado 10: Aqui na frente?
Entrevistador: Ahãm. Com outras pessoas e aí só alguns citaram a Unicoop, que é a cooperativa que eles
fazem parte. Mas tem muito produtor comprando em cooperativa.
Entrevistado 10: Tem muito produtor, mas ele não compra na cooperativa. Por exemplo, eu, indústria, por
exemplo, eu sou da BASF, por exemplo, se eu vou vender para [Coamolan], no Paraná, eu vou lá e vendo
para a Coamo. E a Coamo redistribui para os clientes, ele assume o risco do crédito, lá é todo mundo junto,
cooperado mesmo. Se você não pagar a conta, rateia a sua, todo mundo paga e assim vai. Aqui não. Aqui
eu vou lá vender para a Unicoton, mas aí eu vendo para o Vergílio, para o Entrevistado 10, para o Zé, para
fulano, eu vejo se eu dou crédito para você, cada um escolhe o seu produto, aí tem a questão do ego: “eu
tenho 50 mil hectares, o outro tem 10, ele não é a mesma coisa que eu. Tenho que comprar mais barato do
que ele”. Mesmo dentro da cooperativa, tem a competição entre eles. Então, não pode chamar de
cooperativa aqui no Mato Grosso, são pools de compra. Eles chamam cooperativa para ter isenção fiscais,
[que eles põe] no algodão, né? Mas não são cooperativas, são pools de compra, é diferente.
Entrevistador: Entendi. Bom, você tem mais alguma coisa que você queria acrescentar? Que você acha que
eu, além do...
Entrevistado 10: O dia em que você entender bem essa cadeia aí, você vem trabalhar conosco, porque nós
vamos ganhar dinheiro aí. Eu estou há 10 anos nesse mundo aí, cara, passei por várias... para você ter ideia,
na (ininteligível – 00:12:11) trabalhei em pesquisa, vendas e marketing. Aí agora, aqui na revenda, eu tenho
uma noção total do negócio: financeiro. E (ininteligível – 00:12:19) trabalhei na indústria defensiva. Hoje
eu trabalho com fertilizante e tal. Eu gosto muito de discutir a cadeia, né? E, cara, eu acho muito complexo,
eu já fiz 3 pós-graduações, alguns vinham uns professores também que não eram do meio, aí eles tentavam
citar o exemplo lá da faxineira que passou, estava tendo uma reunião, como é que fazia para vender mais
pasta de dente, ela mandou abrir o [bucal] da pasta de dente. Sabe os exemplos clássicos, assim? Falei
assim: “cara, isso aí para agro não é bem assim, não é bem assim”. Então, assim, uma outra métrica, você
falou assim: que as indústrias estão usando muito dividir clientes por perfil. Tipo, tem um tipo de cliente
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que ele gosta de tecnologia, tudo o que lança novo, ele quer, ele paga mais caro, ele não quer nem saber,
ele quer usar o que tem de melhor. Esse é um segmento. Tem o cara que é só preço, preço, preço, qualquer
porcaria para ele serve, desde que seja barato. Tem o cara que valoriza o relacionamento. Tem alguns
clientes aqui, cara, eu posso ir lá com 10% mais barato, o cara não dá abertura, não quer conversar comigo,
ele gosta do cara lá da Agroamazônia e não quer nem saber, ele já fidelizou ali, ele se sente seguro ali,
entendeu? Isso no varejo, em outros mercados, a gente vê menos, né? Então tem alguns segmentos, eu acho
que é legal você tentar fazer um parenteseszinho na sua... para entender essa questão do perfil de cliente do
agronegócio, talvez caiba um capítulo, alguma coisa nessa...
Entrevistador: É. Então hoje você vê, assim, que começa a ser aplicada a segmentação, os nichos de
mercado, para...
Entrevistado 10: Perfeitamente. Você pode até conversar, se você quiser, eu te passo alguns contatos, por
exemplo: como é que a Bayer segmenta o mercado? Como é que a Monsanto segmenta o mercado? Como
que esses caras enxergam o distribuidor, a venda direta? Hoje a moda é falar assim: “não, mesmo através...
se o meu acesso é a distribuição, eu tenho que olhar para o cara da ponta, para o agricultor, o que que o
agricultor quer?”. Aí, dentro do agricultor...
Entrevistador: O que que você vai oferecer para ele?
Entrevistado 10: Uma outra análise importante do negócio, que boa parte do negócio roda com isso é
entender melhor o crédito, a importância do crédito para o agronegócio. Isso é muito forte, muito latente.
Quem depende, quem não depende... Tipo, as trades têm como dar créditos, só que elas são tão exigentes e
burocráticas, que alguns produtores não conseguem acessar o crédito da trade.
Entrevistador: E ele gostaria de acessar.
Entrevistado 10: Gostaria, porque seria um crédito mais barato, o crédito da revenda é mais caro. Mas por
que que a revenda consegue ele acessar aquele cara? Ela não recebe a conta do cara, porque o cara é ruim?
Não, ela está mais presente no dia a dia do cara, ela tem estrutura... estrutura de recebimento de conta, de
presença ali da revenda é muito maior. Então a multi precisa, a trade precisa desse distribuidor para fazer
esse trabalho mais apurado, assim.
Entrevistador: Mais in loco.
Entrevistado 10: É, mais in loco, exatamente. Então, assim, tenta explorar esse lado, perfil de cliente, crédito,
para você entender (ininteligível – 00:15:37) da cadeia.
Entrevistador: Está certo. Bom, eu quero agradecer, Entrevistado 10, pela sua contribuição. E dizer também
que a intenção da pesquisa é trazer mais informações para vocês, ajudar também e me coloco à disposição,
né? Se tiver alguma coisa que eu puder fazer também, em algum momento, por você, você me procura, na
medida do possível, eu vou tentar também te atender. Eu agradeço e desejo sucesso.
Entrevistado 10: Legal, sucesso, cara, na sua tese aí de doutorado. Espero que eu possa ter contribuído.
Entrevistador: Contribuiu sim, com certeza.
Entrevistado 10: Ou alguma coisa que, você falou: “puta, o Entrevistado 10 falou isso aqui, mas não
entendi”, me liga, você está com o meu cartão aí, estou à disposição para ajudar. O que eu puder cooperar
com a ciência, eu vou cooperar. (Risos).
Entrevistador: Muito obrigado, obrigado, a gente precisa demais de pessoas com essa abertura. Obrigado,
Entrevistado 10.
Entrevistado 10: Beleza.
Entrevistador: Vou desligar aqui.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 11
Fornecedor de Insumos – Primavera do Leste – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: ...para a gente começar. Eu tenho aqui os dados no seu cartão, eu só queria saber qual é a
função que você ocupa hoje na empresa?
Entrevistado 11: Hoje eu estou como representante técnico de vendas.
Entrevistador: Uhum. Qual que é a sua formação?
Entrevistado 11: Eu sou formado em agronomia. Engenharia Agronômica, né?
Entrevistador: Uhum.
Entrevistado 11: É a mesma coisa.
Entrevistador: Há quanto tempo você está nessa função?
Entrevistado 11: Eu estou nessa função há 6 anos, Vergílio.
Entrevistador: 6 anos.
Entrevistado 11: 6 anos. Eu fiquei dois anos... morei no Pará e estou há quatro anos aqui no Mato Grosso.
Entrevistador: Tá. E esse também é o seu tempo de empresa?
Entrevistado 11: É, perfeito.
Entrevistador: Bom, a empresa com a qual você trabalha é a...
Entrevistado 11: M.
Entrevistador: M., que está, principalmente, na área de sementes?
Entrevistado 11: De sementes, é. O negócio da M., o core business dela é sementes e biotecnologia.
Entrevistador: Você sabe quem são os principais fornecedores da M.? Em termos de volume, de...
Entrevistado 11: Nossa, eu acho que eu não vou saber dizer, hein?
Entrevistador: É, está na outra ponta, né?
Entrevistado 11: Está na outra ponta. Eu não vou saber dizer quem são os principais não. (Ininteligível –
00:01:20).
Entrevistador: E os principais clientes, em termos de volume de compra?
Entrevistado 11: Você fala especificamente o nome dos clientes? Ou não?
Entrevistador: É.
Entrevistado 11: Porque os clientes... é o produtor rural.
Entrevistador: Aham.
Entrevistado 11: O foco nosso principal é o produtor.
Entrevistador: Pode ser o nome da fazenda ou o nome do produtor.
Entrevistado 11: A gente tem grandes clientes no Brasil, né, assim como cooperativas e distribuidoras
também, que parte é chamado de cliente, parte é chamado de parceiro. Mas, por exemplo, a gente trabalha
fortemente com as cooperativas... COAMO, por exemplo, que é uma das maiores cooperativas, se a gente
pensar no negócio de cooperativa; no norte, no Cerrado, a gente tem Impacto, que é um distribuidor muito
grande também; Agrícola Alvorada aqui também. E na parte de produtores a gente tem parcerias com a
Maggi, Bom Futuro, O Telhar...
Entrevistador: Já está bom. A Maggi, Bom Futuro e Telhar, né?
Entrevistado 11: O Telhar, é. Na verdade, esses clientes, esses últimos aí, são clientes...
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Entrevistador: O Telhar?
Entrevistado 11: É, O Telhar. É que ela é um grupo que é argentino, né? É El Tejar.
Entrevistador: Ah, entendi.
Entrevistado 11: Que aí o Brasil fala O Telhar. (Ininteligível – 00:02:36). Que na verdade esse pessoal é
atendido por (ininteligível – 00:02:39), são gerentes de (ininteligível – 00:02:42) atende, são os maiores
clientes, vamos dizer.
Entrevistador: São os maiores, entendi. Bom, a empresa está há mais de 5 anos no mercado.
Entrevistado 11: Sim.
Entrevistador: Qual que é o número de empregados da empresa?
Entrevistado 11: Ah, eu acredito que esteja de 2500 a 3 mil. Brasil, né?
Entrevistador: Uhum. Uma empresa grande.
Entrevistado 11: É.
Entrevistador: Não se assuste com o tamanho do questionário, que esse daqui é um questionário que tem as
respostas esperadas, tá? [Aí ele já tem algumas respostas]. Aqui... isso é para classificação, como eu
perguntei o número de funcionários, também tem o faturamento da empresa, dentro das faixas do BNDES.
Qual faixa de faturamento a empresa se encaixa?
Entrevistado 11: No mais de 300, né? Faturamento é...
Entrevistador: Bom, aí agora vamos entrar na parte da administração.
Entrevistado 11: Tá.
Entrevistador: Qual que é a sua visão em relação à gestão das empresas rurais hoje? Aí eu vou pedir para
você pensar primeiro na administração do produtor mesmo, como você vê o preparo, profissionalismo...
qual a leitura que você faz da capacidade de gestão dele.
Entrevistado 11: Do produtor?
Entrevistador: Do produtor. E depois das tradings, das revendas, que é com quem você também se...
Entrevistado 11: Tá. Cara, a percepção que eu tenho é assim: existe uma variabilidade grande nesse setor.
Você tem, realmente, produtores empresários e tem produtores, vou usar o termo familiar, vamos dizer
assim. Não que aquele que atua com a família não seja um empresário, mas pensando no modo de
gerenciamento do negócio dele, sabe? Então tem muito produtor que está mais capitalizado do que outros,
né? Então, assim, tem essa tendência. E, com isso, ele toma as decisões. O cara que é mais empresário leva
em consideração muito histórico, custo, às vezes por um ano estar com o risco maior, opera em Bolsa, faz
[troca], então, assim, você vê que a gente encontra muito desses níveis. E, lógico, depende da região também,
né? Aqui em Primavera do Leste encontra-se bastante.
Entrevistador: Certo. Aqui está num nível bom de [gestão]?
Entrevistado 11: Eu julgo que sim, é. Se a gente for pensar nas principais regiões: produtor [do sul] do Mato
Grosso, norte do Mato Grosso, comparado às vezes ao Pará, que eu já trabalhei, você vê que você encontra
mais esse perfil...
Entrevistador: Aqui está mais profissionalizado do que nas fronteiras?
Entrevistado 11: É, de forma geral sim. Claro que se a gente comparar (ininteligível – 00:05:18), pode ser
que não, mas de forma geral sim.
Entrevistador: Sim. Bom, na sua opinião, quais são os principais critérios competitivos, as core
competencies, que levam à sobrevivência dentro da cadeia de suprimentos, o que as empresas que atuam
nessa cadeia, o que elas têm que enfatizar dentro das atividades delas, em termos de processo, em termos
de objetivos estratégicos, para ela se manter competitiva e sobreviver no mercado?
Entrevistado 11: Eu acho que isso... pode ser que essa resposta seja meio que unânime para você, você já
deve ter ouvido falar. Eu penso que hoje, nós... seja de atendimento de forma direta, seja atendimento de
forma de distribuição e a distribuição fazendo esse intermediário com o produtor, nós temos que pensar em
alguma estratégia de serviço diferente para o produtor. Se a gente for traçar um ponto que dê para ser
atuante, era a parte de serviço. Eu sei que é uma resposta muito ampla. O que é serviço? Pode ser para um
e para outro talvez não, né? O que a gente tinha como modelo antigo de “ter melhor produto, ter o melhor
preço”, talvez hoje em dia isso meio que se [igualizou]. Tem gente que tem bons produtos hoje, muitos
fornecedores, sem dúvida, os fornecedores tentam se diferenciar, obviamente, em um detalhe ou outro, mas
a oferta de produtos bons é muito grande, consequentemente de preço também. Então, assim, tem que
buscar esse diferencial.
Entrevistador: No serviço, na prestação do serviço?
Entrevistado 11: É, no serviço.
Entrevistador: Tá. E você poderia dar alguns exemplos de quais seriam esses diferenciais?
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Entrevistado 11: Posso, posso. Eu acho que em um histórico recente, falava-se muito em armazenamento
de grãos, né, que muitos produtores não tinham. Então isso está mudando um pouco, hoje eu não vejo isso
tanto quanto um benefício, que existia, que era maior antigamente, produtor hoje está com armazém, está
fazendo silo. A parte de armazenamento de produtos talvez ainda seja, porque...
Entrevistador: [De forma] eficiente.
Entrevistado 11: É. E na verdade, assim, é mais pelo risco do produtor poder armazenar isso na própria
propriedade, com risco de roubo e tudo mais. Então isso pode ser...
Entrevistador: Está sendo um problema, né?
Entrevistado 11: Um problema. Agora, o maior serviço que eu vejo é na parte de consultoria agronômica
mesmo, é a na parte de informação, de agregar tecnicamente com todas as variáveis que a gente encontra
no mundo agro. Então trazendo essas possibilidades, para gente poder ter o menor prejuízo, ter maior
eficiência, maior rentabilidade no negócio. Então essa consultoria... então, assim, acompanhamento direto
na área do produtor, entendendo os melhores momentos... a gente não consegue estar 100% do tempo com
100% dos produtores, então quais são os principais momentos da cultura, do desenvolvimento da cultura
que é o negócio dele, que a gente pode atuar com informações, com troca de informações, para gente poder
ser o mais [assertivo] possível. Eu acho que é nesse sentido.
Entrevistador: Então essa assistência é para garantir a produtividade, a rentabilidade, a qualidade do
produto...
Entrevistado 11: Isso, e a confiança e o sucesso do produtor, porque o nosso sucesso depende do sucesso
dele. Se ele não vai bem, nós não vamos bem. Então é para poder... porque, assim, nós estamos fazendo o
negócio [para um ano] simplesmente, a gente tem que ter longevidade, fazer negócio para o ano seguinte...
Então a gente tem que criar esse relacionamento. E acho que dessa forma, nessa parceria que a gente
consegue dar longevidade a isso.
Entrevistador: Entendi. Bom, e aí dentro dessa perspectiva, de que existem prioridades e a sobrevivência,
competitividade dentro da empresa, dentro da cadeia, quem você acha que é a empresa que coordena as
atividades dentro da cadeia? Na sua opinião, assim, na sua visão, quem que é a empresa... Em algumas
situações, e até algumas cadeias, têm empresas que ditam as regras mesmo, na indústria automobilística a
montadora fala como que deve ser. Mas nem sempre é assim, às vezes o poder está mais disperso, mas
sempre tem uma empresa que tem a governança, que acaba, assim, mesmo que não seja quem dita as regras,
mas é quem coordena, quem passa informação, quem vai organizando a forma como a cadeia vai operando
– nível de preço, de qualidade, para onde vai, como vai... O que você vê que coordena a cadeia?
Entrevistado 11: Então, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, tá? Você quer saber qual empresa que
mais...
Entrevistador: Não precisa ser... o elo, vamos pensar, porque tem o elo dos insumos, o produtor, a trading...
e daí pensa na cadeia inteira qual é o que você vê que dita as regras. Claro, não que dita as regras, mas...
Entrevistado 11: Mas que pode influenciar...
Entrevistador: No funcionamento.
Entrevistado 11: ...no funcionamento. Eu estou demorando para responder, porque, assim, eu estou
pensando nas duas pontas: no produtor, porque ele tem, sem dúvida, um peso, que a tendência de mercado
é ele quem dita, então não tem como a gente fugir disso, a gente tem que sempre tentar entender a
necessidade dele; e a outra ponta seria o fornecedor, no caso multinacionais, enfim. Só que o fornecedor
sempre faz pensando no produtor, só que nem sempre é assim: “ah, vou fazer porque eu preciso que seja
implementado e o produtor na ponta vai ter que acatar”. Pode ser que às vezes tenha essa percepção, por
isso que eu estou em dúvida se o maior percentual [disso que você colocou], de quem dita as regras, é o
fornecedor ou é o produtor. Eu acho que é um consenso entre os dois. O fornecedor sempre tenta atender
as necessidades do produtor, que “ah, o produtor está precisando hoje...”, estou falando do negócio que eu
estou inserido, “ele precisa de uma biotecnologia para melhor controle de pragas na soja”, então tem-se
essa necessidade e o fornecedor traz, vai buscar. Mas muitas vezes talvez tenha essa percepção de que o
fornecedor cria algo, ele lança algo que o produtor não tenha tanto essa percepção, mas talvez seja uma
necessidade. Então eu não sei se está 100%... eu acho que estaria mais no fornecedor.
Entrevistador: Mais no fornecedor do insumo?
Entrevistado 11: Mas porque, assim, talvez pela estrutura estratégica do fornecedor ser maior do que a do
produtor. Então ele já tem essa visão que isso é importante, que vai fazer sentido para o negócio dele, para
ele ter uma rentabilidade. Eu acho que por isso.
Entrevistador: Entendi. Mas aí você está falando da cadeia como um todo ou só desse relacionamento? Se
fosse colocar mais gente – tradings, esmagadoras, exportação – o que é que você... ainda continua?
Entrevistado 11: Não, aí não continua não. Aí eu mudaria para a trading.
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Entrevistador: Você mudaria.
Entrevistado 11: Mudaria para ela, porque por mais que o produtor tenha poder de barganha, ele tenha
muito grão, tem alguma coisa, ele tem que atuar nesse mercado que não tem como operar, como influenciar:
é Chicago, é Bolsa, é preço. Então, assim, isso não tem como...
Entrevistador: Uhum. E aí você acha que até o fornecedor de fertilizantes também estaria sob a coordenação
desse mercado?
Entrevistado 11: Sim, sim, porque normalmente são as tradings que têm...
Entrevistador: Que fazem isso.
Entrevistado 11: Que fazem isso. Então eu iria para esse lado.
Entrevistador: Entendi. Então aí fica estabelecida uma relação de poder de barganha, que o fornecedor de
insumos tem um certo poder sobre o produtor e o fornecedor de insumos está sob a influência da trading.
Entrevistado 11: Sim, sim.
Entrevistador: Certo. Bom, em relação... aí agora vamos pensar... a gente está conversando de cadeia vamos
pensar um pouco agora nas empresas. Na sua opinião, quais são os principais critérios que levam o seu
cliente a fazer negócio com você? O que ele está buscando... quando ele vai te procurar para fazer uma
compra, o que ele chega e fala: “oh, eu estou precisando disso, disso...”, em termos... o que ele coloca, o
que ele demanda que você tem que mostrar que você está entregando para ele?
Entrevistado 11: Tá. O produtor sempre busca, obviamente, a maior rentabilidade possível, tá? Ele está no
negócio para ganhar dinheiro, (ininteligível – 00:14:07) em um mundo capitalista. Só que especificamente
no negócio que eu estou inserido, que é no caso das sementes, ele busca produtividade, custo/benefício e
segurança, eu acho que essa é uma das palavras que ele mais busca. O que é a segurança? É a estabilidade
do resultado, ou seja, a estabilidade da produtividade que eu citei no começo. É isso que ele busca mais.
Logicamente aí depois, comercialmente, a gente entra em custo, benefício, valor e tudo mais, né? Que aí é
inerente a esse negócio.
Entrevistador: Da parte da produtividade, né?
Entrevistado 11: É. Porque, por exemplo, no negócio de sementes você encontra vários produtos, que
historicamente têm vários resultados, várias produtividades. Então o que o produtor quer é sempre essa alta
produtividade, mas que seja estável também, porque às vezes você tem [um ano] que está indo bem o clima,
ele produz muito bem; mas tem um ano que chove menos e ele produz mal. Ele não quer isso, ele prefere
que seja mais estável, por isso que ele busca essa segurança.
Entrevistador: Entendi. Na sua opinião, a sua empresa está bem alinhada com o produtor para entregar
aquilo que ele está precisando? Ou falta ainda alguma coisa, ou nem sempre é fácil ter esse alinhamento
[estabelecido]?
Entrevistado 11: Não, eu falo que está, porque nós... falo, obviamente, pela companhia que eu estou inserido,
a gente busca ouvir muito. Assim, a gente tem essa interrelação entre stakeholders, influenciadores...
entender o mercado, o cenário, como está, para poder oferecer [produtos com a necessidade dele]. Então eu
digo que sim, tem sim.
Entrevistador: Então vocês têm ou está bem próximo.
Entrevistado 11: Tá.
Entrevistador: Bom, e aí você falou que vocês têm esses estudos para entender os stakeholders, todo mundo
que está envolvido, então como é que acontece esse alinhamento aí? Você poderia descrever um pouco do
processo?
Entrevistado 11: Posso. Pode ser que não seja o processo... eu não tenha conhecimento de 100% dos
processos, mas [por ter estado seis anos] eu tenho um pouco. Existem várias partes da cadeia pensando
nesse [meio] de produtores: existe nós na ponta, que está todo o tempo, dentro do possível, em contato com
o produtor, entendendo a necessidade dele, de cada região, e isso é levado internamente, logicamente dentro
das hierarquias, né, eu não vou pegar uma informação e levar para um diretor. (Ininteligível – 00:16:46),
mas a gente está presente. Então, assim, todas as hierarquias, acho que fica mais fácil de descrever assim,
têm seus momentos de interação com a ponta, com o produtor. Então se você pegar desde o presidente, ele
tem visitas e conversas frequentes com associações, com AMPA, com (ininteligível – 00:17:05), com
APROSOJA, com stakeholders em Brasília, e nós aqui na ponta também. Então não existe só um processo
para poder entender isso, para ter essa conversa, existem vários...
Entrevistador: Vários pontos de contato.
Entrevistado 11: De contato, isso, vários pontos de contato: tanto com mídia, com rádios, com... enfim,
para poder entender.
Entrevistador: Então entra até na parte de comunicação, assim, de mídia, né? A grande mídia, vocês também
têm um contato com eles, está em contato com o produtor... com pesquisa também tem alguma coisa?
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Entrevistado 11: Tem também com pesquisa. A gente tem algumas... nós temos nosso time de pesquisa,
né? A parte de briefing, a parte de desenvolvimento, a parte de pesquisa técnica, que também tem contato
com Fundação Mato Grosso, com... igual eu falei, a Aprosmat, APROSOJA também, então tem sim, tem
esse contato com esses...
Entrevistador: E você, que está aqui na ponta, também se envolve nesse processo de alguma forma?
Entrevistado 11: Me envolvo, só que menos. Me envolvo um pouco menos, porque existem os setores
responsáveis por isso, é. Então aqui eu tenho envolvimento com sindicato, que querendo ou não tem a
cadeia de produtores ali que está dentro, realmente, do negócio.
Entrevistador: E até, assim, com relação aos testes de produto ou até mesmo a pesquisa de novos produtos
específicos para uma região, isso acontece também na sua empresa? E você de repente tem alguma
participação nisso?
Entrevistado 11: Não, acontece. Eu tenho a participação mais no posicionamento final, do ajuste final. De
lançamento de novos produtos existe o departamento responsável por isso, né, que [avança]... híbridos...
“olha, esse híbrido tem a produtividade interessante, mas vamos avançar com ele”. Ou seja, vai sair da
pesquisa para vir para o comercial. Eu pego esse do comercial... a partir do comercial e aí posiciono da
melhor forma. Então faço testes também para isso.
Entrevistador: Que aí você leva para... faz campo de teste...
Entrevistado 11: De experimentação, algo que já é comercial, já é consolidado, mas o produtor não teve
experiência. A gente leva para ele, em forma de doação, em forma de compra, da melhor forma possível,
para ele poder ter essa experiência com o produto.
Entrevistador: Entendi. Com que frequência você acha que ocorre esse alinhamento aí dentro da cadeia?
Pensando nessas prioridades, do que é demandado, do que tem que ser enfatizado... você diria, assim,
quantos encontros acontecem, assim, em média? Vamos pensar em termos de safra, né? Geralmente...
Entrevistado 11: Sim, (ininteligível – 00:20:00). Se tivesse alternativa, assim, dez, vinte, trinta, eu diria
que...
Entrevistador: É porque, assim, como eu falei faixa, né? Se você quiser falar...
Entrevistado 11: É porque, assim, tem vários pontos de interação. Eu não sei quantas interações um
presidente faz. Eu sei que a todo momento... no ano todo, a todo momento, diariamente, eu estou fazendo
interação, ouvindo o produtor. Então, assim...
Entrevistador: Vamos tentar fazer assim: você com um cliente seu, quantas interações você tem ali, com
ele, num período de safra, até de repente para você fechar um negócio, né? Porque enquanto vocês estão...
ele está planejando e você está tentando finalizar a venda, vocês estão se alinhando.
Entrevistado 11: Certo.
Entrevistador: Então a conclusão do alinhamento seria: alinhou, fechamos.
Entrevistado 11: Certo.
Entrevistador: Então quantas interações ali, em média, com um cliente...?
Entrevistado 11: Eu busco ter, e acho que dá para chegar nisso, com um produtor, em média, pelo menos
umas oito a dez interações/ano. E se for possível descrever, essas interações acontecem de acordo com esses
momentos mais importantes para ele, onde a gente pode atuar na necessidade dele. Então a gente começa
com o planejamento... na verdade com a negociação em si, né, que a negociação você pode ter uma ou pode
ter vinte interações com o cara, para chegar nesse momento. Depois que a gente fechou o negócio, a gente
tem a parte de planejamento de melhor posicionamento do produto. Aí vem as etapas, realmente, da safra,
que aí é: pelo menos [uma] de plantio, uma de germinação, uma de manejo, de desenvolvimento vegetativo,
desenvolvimento produtivo e colheita. Então, assim, pelo menos essas oito interações eu busco ter com o
cliente no ano.
Entrevistador: E da negociação acaba... vai um monte.
Entrevistado 11: Isso varia bastante. Então tem... no mínimo aí, na média... a gente tem esse estudo, que a
gente chama de... eu não vou lembrar o nome, mas na média aí são três a quatro interações só na negociação.
Entrevistador: Então na negociação umas três ou quatro e depois na...
Entrevistado 11: Aí depois vem nas etapas do próprio ciclo da cultura, né: plantio, germinação,
desenvolvimento vegetativo, reprodutivo, colheita...
Entrevistador: Está certo. Na sua opinião... a gente falou aí dentro da cadeia, você já falou um pouco da sua
interação, falou que coordena a cadeia, os critérios que são compartilhados... Você acha que os critérios são
justos? Que a cobrança, a adoção e a forma de controle, os critérios são justos? Como que você faz essa
leitura? Ah, pensando todo mundo no bolo, todo mundo mesmo, né? A empresa que coordena, que você já
falou, o produtor, você... os critérios são justos para todos? Tem desequilíbrios? Quem são as empresas que
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podem... os momentos que você vê, assim, que não são tão justos, quem são os elos que cobram... os que
pisam na bola, os que impõe...
Entrevistado 11: Tá. Eu acho que a questão de ser justo ou não é um pouco relativo, porque igual eu te falei:
[nós estamos] em um negócio que cada um é dono de uma empresa e cada um entende o que é necessário
para ela. Se uma trading precisa, para negociar com um produtor, de garantia, [CPE] e tudo mais, dizer se
isso é justo ou não, talvez para o produtor vai falar que não. Porque ele fala: “pô, eu sou honesto”. Mas da
cadeia como um todo, pode ter um cara ali que não vai arrumar com isso. E o contrário é verdadeiro: às
vezes o produtor vai fechar um contrato com uma trading e talvez essa trading pode chegar nele e falar
assim: “cara, não (ininteligível – 00:24:24) o seu grão, está desfeito o negócio”. Ele fala: “pô, mas e aí?”.
Então, assim, eu acho que é difícil julgar, falar assim: “ah, eu acho que nessa parte não é justo ter isso ter
isso”, é difícil. Mas poderia ser facilitado? Poderia. Mas infelizmente a gente tem uma variável muito
grande, porque o negócio é feito por pessoas e a gente tem uma variabilidade muito grande de perfis de
pessoas. E aí precisa ter essa...
Entrevistador: Esses controles...
Entrevistado 11: Esses controles que existem, exatamente.
Entrevistador: O CPR eu imagino que deve ser algum tipo de análise de crédito, mas você poderia dizer
para mim exatamente...
Entrevistado 11: Sim, o CPR é uma célula do produtor rural. É um documento, registrado em cartório... não
é um puro e simples contrato, ele é algo que... é um contrato onde diz que o produtor vai plantar aquele
grão, naquela área, naquela matrícula, e a produtividade oriunda daquilo vai ser utilizada para fechar o
negócio.
Entrevistador: Ah, entendi.
Entrevistado 11: Então essa é a garantia, né? Então hoje, no negócio agro, é uma garantia muito utilizado
por muitas empresas.
Entrevistador: É. O Darcy falou também da CPR, aí eu fiquei imaginando: deve ser algum tipo de análise
de crédito, algum...
Entrevistado 11: (Ininteligível – 00:25:50), porque, assim, existem muitos produtores que são dependentes
de créditos, obviamente, né? Gente que compra, vai utilizando o produto e vai pagar lá na frente com a sua
produtividade. Então a garantia que recebe nem sempre é garantia real – “ah, vou dar um imóvel em garantia,
uma hipoteca em uma fazenda”, não. O que ele tem para dar em garantia? A produtividade. Por mais risco
que tenha e tudo mais, mas como eu te falei: é um negócio de parceria, o sucesso dele depende do nosso...
oh, o nosso sucesso depende do dele (risos). Então, quer dizer, a gente... “pô, mas você está pegando o
negócio como garantia, que ele nem plantou, que ele vai colher?”, exato. A gente aposta que nosso produto
é bom também, que nós estamos fornecendo, e que ele vai ter sucesso naquilo. É um elo entre os dois, né?
Entrevistador: É uma forma de estabelecer um vínculo, né?
Entrevistado 11: Exatamente.
Entrevistador: E compartilhar.
Entrevistado 11: E essa CPR pode ser passada para revenda e ela é endossada, por exemplo, para uma
multinacional, [por um] fornecedor. Entendeu? Pode acontecer.
Entrevistador: Entendi. Bom, então de forma geral, assim, a gente poderia dizer que você enxerga que os
critérios são justos, porque o mercado precisa ter uma segurança, uma forma de operar...
Entrevistado 11: É, assim, eu julgo que é justo. Não é...
Entrevistador: O ideal.
Entrevistado 11: É, não é o ideal, é burocrático, é dificultoso, mas eu entendo que é justo.
Entrevistador: Entendi. E aí quem são... quem estabeleceu isso, que você vê, assim, como que isso... se
chegou à consciência que usar esse mecanismo?
Entrevistado 11: Nossa, eu não vou saber te responder, porque isso é utilizado há...
Entrevistador: Muito tempo?
Entrevistado 11: É. Eu sei que isso pode, de produtor para produtor, de negócio para negócio, isso pode
melhorar ou piorar, dependendo do ano. Então, por exemplo, você pega um ano de frustração de safra, a
tendência dessa burocratização aumentar é maior. Você fala: “não, eu vou amarrar muito mais, porque eu
estou ficando descalçado nessa operação” e tudo mais. Mas isso é há muito tempo utilizado.
Entrevistador: Que teve uma frustração com o milho, né, recentemente?
Entrevistado 11: Teve.
Entrevistador: E aí isso acabou impactando... agora a exigência aumentou?
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Entrevistado 11: Aumentou um pouco mais, é, exatamente. Porque, assim, eu não sei se a gente pode entrar
nesse detalhe, mas a CPR, como eu te falei, é feita por uma matrícula de uma área, aonde estima-se uma
produtividade – o produtor vai plantar milho – estima-se uma produtividade média, que gera um valor
financeiro. Então esse CPR tem um valor financeiro que vai te liberar X créditos. Então em um ano de safra
boa, a gente utiliza uma produtividade de milho de 100 sacos por hectare. Como a gente teve, no ano
passado, uma produtividade baixa, esse ano utilizou 75. Aí o produtor fala: “não, mas eu não posso colher
só 75, eu vou colher mais”. É, mas pelo histórico, a gente fica... aí as empresas se calçam dessa segurança
de utilizar uma produtividade menor.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 11: Então ela precisa de mais área para dar em garantia. Então pode acontecer isso aí.
Entrevistador: Entendi. Bom, quais são as pessoas, aí no seu dia a dia, que participam do alinhamento dos
critérios, quando você está fazendo aqui desde a negociação em todas as etapas, quem são as pessoas que
se envolvem no processo? Tanto, vamos dizer, pensando na empresa do produtor, as pessoas que estão lá
dentro, como na sua empresa também. Quem são as pessoas que se envolvem nesse processo?
Entrevistado 11: Oh, existem várias pessoas que podem envolver. Eu vou começar pela minha empresa. Aí
eu... nós como representantes de vendas, somos envolvidos, né? Mais diretamente nós, como representantes,
na ponta, e os times de crédito. E aí a gente tem que entender como está o crédito do produtor para a gente
poder tentar a melhor forma de negociação. Indiretamente o time de marketing, que faz as campanhas, os
gerentes e tudo mais. E na parte do produtor: ele, obviamente, e, em alguns casos, o consultor, porque nem
sempre ele é o tomador de decisão. Então às vezes tem um consultor que dá o direcionamento para ele, para
ele vir e negociar, entendeu?
Entrevistador: Entendi. Então é produtor e consultor.
Entrevistado 11: E talvez instituições financeiras podem entrar... tradings também, né? Às vezes como
fazem troca, fazem essa amarração toda, (ininteligível – 00:30:24) no negócio.
Entrevistador: Mas você poderia dar um exemplo em que a trading participa junto com você? É porque ele
está fazendo troca?
Entrevistado 11: É porque, por exemplo, eu vou negociar, às vezes, diretamente com o produtor e eu tenho
a modalidade de barter, né, que é a troca efetivamente. Porém, eu como fornecedor, a minha empresa não
pega o grão do produtor e aí ela faz a triangulação com a trading. Então eu vou negociar com o produtor,
automaticamente o time de crédito entra para poder entender a parte de limite, documentação, fazer a CPR,
e eu faço uma triangulação com a trading, porque o produtor fecha um contrato com a trading, entregando
o grão para ela, e eu pego uma cessão de crédito como fornecedor e repasso o produto para o produtor.
Então lá eu negocio o produto com o produtor para ele utilizar; a colheita, o produto que ele vai colher, o
grão, ele passa para trading e a trading me paga como fornecedor, então a gente amarra tudo isso com
documentação – chama cessão de crédito.
Entrevistador: Você faz a cessão de crédito para a trading?
Entrevistado 11: Na verdade a trading faz para mim, como fornecedor. O produtor tem um contrato de
compra e venda com a trading: “olha, eu vou te entregar o grão e você vai me pagar”, esse é o contrato que
o produtor tem. A partir do momento que ele negocia com o fornecedor, ele tem a opção de, desse contrato,
ele fazer uma cessão de crédito, onde ao invés da trading pagar para o produtor, ela vai pagar para o
fornecedor diretamente. E querendo ou não é uma garantia para o fornecedor também de que ele vai receber.
Entrevistador: Está certo. Bom, aí sobre alinhamento eu acho que é isso. Agora eu vou entrar na questão
daquela habilidade que eu comentei com você, só que eu vou perguntar de forma separada, porque tem três
momentos que você usa essa habilidade: a hora de cooperar, a hora de competir e a hora que acontecem as
duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá, primeiro separado: quais são as etapas que você vê que existe
uma relação de cooperação com o produtor? Que tem parcerias, né? Que vocês atuam de forma cooperativa
ali, um ajudando o outro... mesmo que aquilo às vezes não seja, necessariamente, um negócio, mas que
tenha uma relação que se estabelece ali, em atividades desenvolvidas em conjunto.
Entrevistado 11: Eu acho que durante o desenvolver da cultura, né? A partir do momento que nós já estamos
plantando, estamos acompanhando o desenvolvimento todo da área dele, da lavoura dele, da safra, até a
colheita, é um momento de interação, de todo mundo estar olhando, cuidando para que aquilo dê certo.
Entrevistador: Porque se não der certo, você não vai receber.
Entrevistado 11: É, exatamente. Se não der certo, o produtor também descapitaliza, a tendência é ele não
utilizar mais o produto ou sair do negócio é muito grande. Então voltando no que eu já falei: o negócio
nosso depende do dele. Então está todo mundo ali... A gente já negociou, então nós estamos naquele
momento ali pensando no sucesso para os próximos negócios, para sobrevivência [da cadeia].
Entrevistador: Mas você pode dar um exemplo de que atividades que você desenvolve durante esse período?
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Entrevistado 11: Sim, por exemplo, durante o plantio, nós acompanhamos se ele está fazendo o plantio
adequado, ou seja, se está colocando a população que a gente quer, número de sementes por metro, se a
profundidade está boa, se a [velocidade] está boa, se o plantio está ficando adequado. Tem esse momento.
Depois vêm os momentos de manejo: de controle de plantas daninhas, controle de praga, então a gente
auxilia, acompanha fazendo monitoramento: “oh, está tendo muita planta daninha, já está na hora de fazer
aplicação. Você não acha que está?”. Assim, mas como eu te falei, tem muito produtor que já é avançado
nisso: ele tem uma equipe de monitoramento, ele tem uma equipe que faz a aplicação, já está muito
(ininteligível – 00:34:25), ele tem um consultor externo que ele paga para fazer isso para ele. Mas a gente
também... é igual eu falei...
Entrevistador: Vocês acompanham...
Entrevistado 11: A gente acompanha também para poder auxiliar nesse ponto, porque nem todo mundo
consegue estar 100% do tempo em 100% dos lugares. Então alguma coisa pode escapar, então a gente quer
auxiliar nisso, nesse ponto.
Entrevistador: Entendi.
Entrevistado 11: Na parte da colheita, às vezes está... o cara (ininteligível – 00:34:47), a máquina não estava
regulada, a gente: “oh, você não acha...”, então sempre podendo cooperar.
Entrevistador: Vocês chegam a ajudar a fazer as regulagens, aplicações ou alguma coisa desse tipo?
Entrevistado 11: Regulagem sim, então logicamente a gente tem uma equipe para isso, (ininteligível –
00:35:02), um pessoal... um coordenador de mecânica para isso, mas a gente auxilia... não está dando certo,
vamos mudar na regulagem tal, mexer naquilo ali, que pode ser que vire, vamos conferir. Tentativa e erro.
Não, dá para baixar mais, dá para aumentar mais. Na parte de aplicação um pouco menos, porque a gente
tem os operadores que fazem... a gente tenta sugerir bicos diferentes, pontas, velocidade, vazão, enfim,
você tem essa tendência de auxiliar sim.
Entrevistador: Então vocês dão uma consultoria técnica bem ampla.
Entrevistado 11: Perfeito.
Entrevistador: Conforme a situação surgir, vocês tentam...
Entrevistado 11: Isso. Talvez isso seja... linkando com o primeiro ponto da nossa conversa, a parte de
serviço. Para alguns pode ser um diferencial. Às vezes um produtor que não tem um corpo de consultores
externos, um produtor menor que não tenha essa capacidade financeira para isso, talvez ele veja esse
benefício como um serviço, né, que nem eu falei no começo.
Entrevistador: E, assim, eles citaram alguns momentos: a parte quando recebe a semente, fazer teste de
germinação, esse tipo de coisa... às vezes quando dá problema, como que é que vocês resolvem? Você pode
explicar um pouco?
Entrevistado 11: Posso. Existe isso sim, principalmente o negócio de semente, ele vem aumentando valor,
ele vem melhorando tecnicamente também, né? Então a gente está [unindo] isso cada vez com mais cuidado.
Então isso acontece, às vezes, porque a gente trabalha com ser vivo, né? Indústria a céu aberto que a gente
fala. Então pode ter alguns [gaps] de... algum problema de germinação, pode ter. Nem sempre é só no
começo. Às vezes lá na colheita, dá um vento e o milho cai, a gente não quer que aconteça isso... dá uma
doença inesperada...
Entrevistador: Nossa! E tem alguma medida para essa situação, vento? É porque me despertou a curiosidade.
Entrevistado 11: É, não, na verdade, assim, para resolver naquele momento não tem, mas qual é a ação que
a gente toma, até respondendo a tua pergunta. O nosso papel principal que a gente fala, a gente tenta ter
esse alinhamento, é o quê: sempre que tem um desconforto do produtor para conosco, a gente tem que
atender na hora. Primeira coisa é entrar em contato, ir lá e ver o que realmente ele está falando, o que ele
está precisando. E como na agronomia existem muitas variáveis, a gente precisa entender o que aconteceu
para chegar em um veredito, para que isso não ocorra nos próximos anos, para que esse erro, para que essa
situação ruim não volte a acontecer. Porque como eu falei...
Entrevistador: Esse desconforto, né?
Entrevistado 11: Esse desconforto. Todo ano nós queremos fazer negócio, nós queremos ter sucesso. Então,
assim, deu problema de germinação, vamos lá entender. Como foi feito? Ah, é canteiro? Não, é no
comercial que está muito. Então vamos ver qual o percentual, vamos comparar outros lotes que foram
enviados para outros produtores que estão em outras situações. Então, realmente, nesse outro produtor
também deu. Cara, foi um problema de semente realmente. Pode acontecer. E a gente tenta, comercialmente,
chegar em um acordo para que ele tenha um menor prejuízo, porque é difícil a gente: “ah, vai plantar mais?
Precisa?”, não, no ano que vem você vai ser ressarcido em sementes, de forma que a gente pode atuar. No
exemplo de planta que caiu: ah, vamos entender se deu alguma doença diferente, se o clima foi proporcional,
vamos comparar outras áreas do mesmo híbrido, né, para tentar ano que vem não acontecer novamente.
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Entrevistador: Entendi. Bom, e agora a parte de competição, os momentos em que ocorre a disputa, né?
Com (ininteligível – 00:38:37) dentro da cadeia aí. Quais são esses momentos que você percebe?
Entrevistado 11: Momento de negociação, é o momento maior, eu acredito. Quando eu falo de negociação:
do produtor para o fornecedor de insumos, do produtor para a trading, porque também têm esses momentos
de negociação, uma que está pagando um pouco a mais, o mercado está girando dessa forma. Eu diria que
o maior seria nesse momento de negociação. Claro que em um momento de reclamação também há esse
embate, né? Mas a gente tenta estar próximo para poder mostrar os benefícios, entender qual a melhor
forma que a gente pode finalizar aquilo, né? Existe a competição também de fornecedores para com o
mesmo produtor, né? Isso existe. E aí a gente tenta se moldar, traçar uma estratégia para fazer o produtor
entender que o nosso negócio faz mais sentido que às vezes de um concorrente.
Entrevistador: Então você tem também a concorrência horizontal, lógico, né?
Entrevistado 11: Perfeito, tem, tem.
Entrevistador: No seu caso. Mas vertical é principalmente no momento da negociação?
Entrevistado 11: Da negociação, principalmente.
Entrevistador: Bom, e quem são as pessoas que se envolvem nesse momento aí da competição? No caso da
sua empresa, no caso da empresa do produtor e até as dos concorrentes, né? Quem que entra no bolo...
Entrevistado 11: São os tomadores de decisões na parte do produtor: igual eu falei, é ele e esporadicamente
um consultor, normalmente ele, porque às vezes o produtor já está tão empresariado que ele tem um
consultor, que posiciona os produtos, e tem um comprador, às vezes ele não se envolve. Então tem um cara
que posiciona: “tem esse, esse e essa opção”, e aí o comprador vai lá e faz o...
Entrevistador: Escolhe.
Entrevistado 11: Escolhe dentro de um orçamento...
Entrevistador: Dentro dessas opções.
Entrevistado 11: É, qual que se encaixa melhor financeiramente. Então tem isso também, né? É menor, é
minoria, tá? Normalmente é o representante e o produtor, é a parte comercial.
Entrevistador: Entendi. Bom, e agora, que talvez vai ser um pouco... quais são os momentos que ocorrem
as duas coisas ao mesmo tempo? Você tem a disputa, mas também tem a cooperação? E aí você precisa
saber equilibrar aí os interesses.
Entrevistado 11: Nossa, difícil essa pergunta. Porque, assim, a interação durante a cultura...
Entrevistador: Que também é uma situação...
Entrevistado 11: É.
Entrevistador: Que também é uma situação que não é fácil.
Entrevistado 11: É, não é fácil. Eu não sei se na negociação encaixaria, porque você está ali no embate, mas
está, ao mesmo tempo, pensando em um bem comum, né? Estão ali pelo mesmo objetivo. Mas eu não sei
se existe um momento que estão as duas juntas. Estou tentando pensar aqui, cara. Eu não sei, Vergílio, vou
ser bem sincero. Porque eu estou pensando nos momentos de interação que a gente tem, por exemplo,
naqueles oito a dez que eu te falei. Então gente tem os da negociação, que é um momento de mais embate.
A gente tem os outros sete ali que são momentos de cooperação. Eu não sei se teriam mais momentos que
eles se confrontariam, né?
Entrevistador: Porque até quando você me falou, eu percebi que você falou de momentos de cooperação,
mas também que têm uma certa competição, que você tem... você está cooperando, mas você acaba também
envolvendo, por exemplo no caso de uma germinação, que foi o exemplo que você deu. Porque você está
cooperando, acompanhando o desenvolvimento e aí começa.
Entrevistado 11: Aí surge o problema.
Entrevistador: Surge o problema, por exemplo. Então você está cooperando, mas daí surge o problema e aí
começa a competição ao mesmo tempo.
Entrevistado 11: Sim.
Entrevistador: Então você está tentando resolver o problema, mas você vê que você também já entra em
uma situação de negociação: “não, a gente vai fazer uma compensação, a gente vai trocar, a gente vai dar
outra variedade, eu vou te dar uma variedade melhor até do que a que você...”, então se você puder
exemplificar ou confirmar essa situação para mim.
Entrevistado 11: Não, confirmo, existe isso mesmo. Até pensando agora que você falou nesse ponto,
também tem o momento de entrega: a gente já negociou, então terminou esse momento mais de competição,
chegamos em um acordo. E aí antes de iniciar (ininteligível – 00:43:14), tem o momento da entrega, que
[por um lugar] da logística, por algum fator de quebra de produção, pode atrasar, pode antecipar, e às vezes
pode ser que seja um momento desses também, que ele está precisando, quer que o produto seja entregue e
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você vai atrasar. Você começa a entrar no embate, mas ao mesmo tempo você está querendo cooperar com
ele, você está nesse momento: “pô, vamos entregar, (ininteligível – 00:43:35)”.
Entrevistador: Aí tanto ele também tem que cooperar com você.
Entrevistado 11: Também, também.
Entrevistador: Ele tem que ter uma flexibilidade.
Entrevistado 11: Perfeitamente. Aí a gente tem que entrar em contato para entender o planejamento: oh,
você comprou só nosso? Não, você tem outro fornecedor que já te entregou. Será que não daria para
começar o plantio com o dele? Sabe? Ou eu te entreguei um produto, começa com esse e depois... vai chegar
o outro logo em seguida. Então a gente tenta... Tem essa competição e a gente tenta, da melhor forma,
cooperar um com o outro.
Entrevistador: Chega-se ao ponto de, por exemplo, você entregou para o vizinho dele, aí você pega um
pouco dele: “não, começa com isso daqui...”?
Entrevistado 11: Existe, existe.
Entrevistador: E daí entra uma cooperação horizontal até do vizinho dele...
Entrevistado 11: Existe. A gente teve um exemplo ontem e hoje, que nesse meu distribuidor tinha um
produtor precisando de um produto, que a gente negociou, mas não tinha chegado ainda. E o outro
distribuidor que eu atendo, da mesma marca, chegou. A gente pegou emprestado e atendeu aqui. Então os
dois distribuidores, que são competidores no mercado, se cooperaram.
Entrevistador: Uhum. E aí você conversa abertamente? Fala para ele: “não, eu estou precisando, fulano está
lá”...
Entrevistado 11: Abertamente, abertamente.
Entrevistador: Bem transparente, assim?
Entrevistado 11: Eu acho que aí vai um pouco do perfil da pessoa. Eu acho que a gente sendo transparente,
tendo ética, tendo realmente essa transparência, sempre atuando da forma correta, é a melhor forma de não
ter...
Entrevistador: Ele poderia falar assim: “não, problema é dele”.
Entrevistado 11: Acontece. É que nesse negócio a gente sabe que não acontece só com sementes, só com...
Então, assim, uma hora o outro também pode estar nessa situação de precisar da cooperação desse um, né?
Entrevistador: Uhum. Para não ficar parado, perder a janela.
Entrevistado 11: É por isso que eles se ajudam, porque assim como um está precisando, o outro uma hora
também vai precisar.
Entrevistador: Então tem bastante cooperação e essa coopetição, porque, apesar de concorrentes, têm vários
desses momentos?
Entrevistado 11: Tem, tem sim, perfeito.
Entrevistador: Tanto entre os distribuidores, entre fornecedores de insumos, como também no caso dos
produtores?
Entrevistado 11: Sim. Produtor já tem um pouco menos, talvez um pouco menos, dependendo deles se
conhecerem, mas no caso de distribuidores acho que é um pouco mais.
Entrevistador: No caso que você está envolvido?
Entrevistado 11: Sim, sim.
Entrevistador: Tá. Bom, agora a gente já está terminando...
Entrevistado 11: Tá, é porque acho que eles fecham aqui também (ininteligível – 00:46:24).
Entrevistador: Em relação ao desempenho da cadeia, você teve essa percepção de que conforme tem mais
alinhamento, o desempenho da cadeia e das empresas individualmente melhoram? Conforme conseguem
mais o alinhamento, [estreitamento], o desempenho melhora?
Entrevistado 11: Sem dúvidas. Quanto mais alinhar... dando exemplos até pelo meu negócio, a gente tem
muitas variáveis, né? Disponibilidade de produtos, quanto vamos ter realmente para poder vender, momento
de entrega, que a gente chame de (ininteligível – 00:47:07), qualidade... então, assim, quanto mais
transparente a gente for, por exemplo, vou negociar tanto volume desse produto, eu tenho que saber se
realmente eu vou ter isso, porque às vezes a gente negocia e o produto não está pronto – como a gente
trabalha com ser vivo, no caso semente de milho, eu estou negociando em outubro e o produto vai ficar
pronto em novembro. Então eu tenho que trabalhar com uma margem de segurança para não vender a mais
e depois ter que cancelar. Até (ininteligível – 00:47:35) expectativa do momento da entrega, eu tenho
produtos que vão ficar prontos em janeiro, se o produtor precisar para dezembro, eu tenho que (ininteligível
– 00:47:41), falar: “oh, janeiro te atende?”, “não”, “então não posso negociar”. Para a gente poder ter menos
atrito competitivo, para a gente ter o maior [elemento] possível, gerenciando a expectativa sempre.
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Entrevistador: Certo. E essa habilidade de gerenciar esses momentos de cooperação, competição e os dois
ao mesmo tempo, você acha que ela pode fazer diferença no desempenho de uma empresa, individualmente,
e depois da cadeia?
Entrevistado 11: Pode, sem dúvidas também. Porém, volto a falar, isso é feito por pessoas, então cada um
tem um perfil, cada um tem uma experiência, né? E aí... pausa um pouquinho, só para...
...
Entrevistado 11: Então quanto mais a pessoa tiver essa transparência, [esse elemento], eu acho que é melhor
para o negócio, para a cadeia como um todo, para o produtor também. Se ele falar para você que ele vai
precisar daquilo em janeiro e depois te pedir para dezembro, então não teve uma (ininteligível – 00:00:16)
também por parte dele, né? Então a gente espera que todos nós... pelo menos o meu modo de trabalhar é
assim.
Entrevistador: Que possa conseguir.
Entrevistado 11: É.
Entrevistador: Bom, Entrevistado 11, você acha que eu deixei de perguntar: pô, o cara está pensando em
gestão e ele não vai me perguntar disso, não vai perguntar de determinado fator? Em termos de
administração, tem alguma outra coisa que eu deveria considerar, que é importante para a competitividade
das empresas no setor de agronegócio? Da cadeia do agronegócio?
Entrevistado 11: É uma pergunta um pouco ampla, né?
Entrevistador: É, em termos... o que você diria assim: “olha, nesse relacionamento entre os elos da cadeia,
verticalmente, eu acho que seria crítico estar atento ao seguinte aspecto”. O que você pensa que poderia ser,
que eu não tratei? Que eu poderia de repente trazer para dentro do estudo, porque você fala assim: “não,
olha, além do alinhamento e desse relacionamento, seria interessante você ver determinado fator”?
Oradora não identificada: Licença, só para avisar vocês...
Entrevistado 11: Então, Vergílio, eu acho que assim, cara, eu não sei se está englobando na tua pesquisa.
Além desses elos todos, a gente não falou tanto talvez de logística, transporte, que influencia todos os
negócios, tanto de grão, quanto de insumo, né?
Entrevistador: Escoamento da produção toda.
Entrevistado 11: Escoamento da produção. Talvez esse é um ponto que...
Entrevistador: Que é crítico.
Entrevistado 11: Que é crítico.
Entrevistador: É, tem muito estudos aí (ininteligível – 00:00:26).
Entrevistado 11: É, exatamente. E existe uma parte inerente a isso tudo, que é parte governamental. Isso
não se tem como incluir, se tem. Que influencia muito nisso também. Por mais que nós, o elo todo vertical,
estejamos alinhados, a gente precisa seguir ao...
Entrevistador: O ambiente.
Entrevistado 11: O ambiente que no nosso país é muito volátil. Eu julgo assim. Hora de uma forma, hora é
outra. Cada hora aprece algo para dificultar as coisas, entendeu? Pode ser até uma crítica aí no momento da
pesquisa (risos). Não sei se tem uma forma de você atuar também, de poder buscar isso, porque é algo que
é taxatório. E não tem também o que mudar. Não tem algo que...não sei se tem, se a gente vai ter essa
influencia de poder mudar isso tudo.
Entrevistador: Bom, realmente, a parte do ambiente, ele foge do gerenciamento. Tem algumas coisas que
você pode até ter umas ações para tentar influenciar. Formação de agenda política, e tudo mais. Aqui no
caso, do meu escopo, é mais no relacionamento entre empresas, então acaba fugindo do meu escopo. A
logística é algo da administração, é algo que precisa ser estudado, mas, nesse caso, não estou tratando dela.
Porque, no caso da cadeia, a logística entra mais como elo. Eu não peguei esse elo na minha análise. Mas
ela é um elo que liga todos os outros e que realmente é importante. A sua visão está adequada. Você foi
bem pontual, mas no meu recorte, eu tirei. Porque se não iria ficar muito amplo.
Entrevistado 11: Não, eu acho que assim, cara, eu acho que isso, pensando nessa cadeia que você está
estudando, realmente, aqui eu respondi algumas perguntas, que precisa ter essa interação entre, nesse caso
que eu dei, fornecedor para com o produtor, cliente, que é o principal foco do negócio, que é, realmente, o
nosso cliente que a gente busca. Igual eu digo, na minha empresa existe isso. Então eu não sei se isso é
geral. Eu acredito que não. E da mesma forma do produtor para com as empresas, ele poder entender o que
que a empresa está fazendo. Porque muitas vezes ele se coloca na empresa dele, e fala: “oh! Todo mundo
tem que vir a mim”. E, na verdade, ele pode fazer isso, ir a nós também. Eu acho que é um ganho que...
Entrevistador: E aí, então, você poderia dizer assim, a pessoa que tem mais essa, vamos chamar, assim, essa
abertura, uma pessoa que está mais antenada, que está mais envolvida com a administração, com a leitura
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do mercado, interagindo com os fornecedores e clientes, essa pessoa, com uma melhor gestão, também vai
impactar positivamente o (ininteligível – 00:03:26).
Entrevistado 11: Vai, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Isso mesmo.
Entrevistador: Olha, da minha parte é isso. Eu agradeço muito, Entrevistado 11, pela sua contribuição.
Entrevistado 11: Espero ter ajudado, né? Não sei se foi válido ou não, mas (risos).
Entrevistador: Foi, foi válido sim. Porque, é realmente é a sua percepção do que vocês realizam no dia a
dia de vocês. Administração é isso. É a tomada de decisão, é negociação, é resolução de problemas, o
planejamento.
Entrevistado 11: A gente sabe que intempéries, que desafios sempre vão existir, cara. Todo ano, isso
internamente, externamente, sempre vai ter. O que a gente precisa fazer é se moldar a isso e tentar costurar,
e tentar mudar, tentar melhorar isso a cada dia, né?
Entrevistador: Está certo.
Entrevistado 11: Para ser mais efetivo aí. Beleza?
Entrevistador: Obrigado. Beleza.
Entrevistado 11: Eu que agradeço.
...
Fim da gravação
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ENTREVISTADO 12
Trading - Sorriso – MT

Legenda
(- )
[]
Ahãm, uhum
Ãhn
Hã
Tsi-tsi
TEXTO EM CAIXA ALTA
Hí-fen

Comentários do transcritor
Trecho não compreendido com clareza
Interjeição de afirmação, de concordância
Interjeição de dúvida, de incompreensão, ou pensando
Interjeição que exprime que o interlocutor aguarda a continuidade da
fala da outra pessoa
Interjeição de negação
Palavra ou expressão pronunciada com ênfase
Palavra dita de modo silábico

Entrevistador: Então, Djalma, eu agradeço por você me receber. Djalma, não, Entrevistado 12, desculpa. O
Djalma que fez [o contato]. Entrevistado 12, agradeço a sua ajuda. Então, o meu trabalho é sobre a gestão
de relacionamentos dentro da cadeia produtiva. E aí eu tenho algumas perguntas, que é para entender qual
que é a percepção que você tem do funcionamento da cadeia e como que a empresa busca se relacionar com
os agentes dentro dessa cadeia, está bom? Qual que é a sua função aqui, Entrevistado 12?
Entrevistado 12: Gerente regional.
Entrevistador: Gerente regional. Qual que é sua formação?
Entrevistado 12: Eu tenho já umas duas pós-graduações, estou indo para a terceira.
Entrevistador: Já está fazendo a terceira? Qual que é a sua formação original?
Entrevistado 12: Administrador de empresas
Entrevistador: Administração. Quanto tempo que você está nessa função de gerente regional?
Entrevistado 12: Gerente regional, eu devo estar aí há uns 10 anos.
Entrevistador: 10 anos. E na empresa, também?
Entrevistado 12: 24.
Entrevistador: 24 anos. Tenho aqui algumas perguntas que eu já perguntei para o (ininteligível – 00:01:17),
que eu vou pular. Bom, na sua opinião, as empresas rurais… E aí vamos pegar aqui, que é o foco da minha
pesquisa, o produtor rural, os fornecedores de insumos – fertilizante, semente, químicos – e as tradings. Na
sua avaliação, cada um desses níveis, as empresas rurais têm uma boa administração?
Entrevistado 12: Têm.
Entrevistador: Como que você avalia cada uma delas? Você poderia falar um pouco como você avalia a
gestão de cada uma delas?
Entrevistado 12: Têm sim. Hoje, com a vinda da APROSOJA, Embrapa, Programa Soja Livre, isso fez o
quê? Ele deu um suporte, até mesmo as empresas, deu um suporte muito grande para o produtor rural. Então
o produtor rural, hoje, é uma pessoa que é muito bem informada. Um exemplo: a gente faz aqui, na
Caramuru, o ProTerra: a gente certifica algumas propriedades para...
...
Entrevistado 12: As empresas certificam as fazendas para ficar correto tudo.
Entrevistador: Faz a certificação ambientalmente...
Entrevistado 12: Ambientalmente, com a questão de defensivo...
Entrevistador: Socialmente.
Entrevistado 12: Socialmente.
Entrevistador: É economicamente sustentável, ambientalmente viável e socialmente justo, né?
Entrevistado 12: Isso aí, por quê? O pessoal que compra soja nossa, soja não, farelo nosso, eles exigem que
a gente faça esse trabalho. E outra, a Prosoja está aí também para quê? Para ajudar o produtor, aí tem... é
que eu não tenho aqui mais, eu ia te mostrar, tem os cursos do SENAR, que tem vários cursos totalmente
voltados para a agricultura. Então eu te falo: o produtor, hoje, está muito bem assessorado. Hoje o produtor
está se voltando a um produtor empresarial, essa que seria a palavra certa, é um especialista hoje.
Entrevistador: Você vê então que ele está com uma gestão bem mais profissionalizada do que já foi.
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Entrevistado 12: Muito, muito. Ele sabe o custo de produção dele, ele sabe o valor dos... enfim, ele está
muito assessorado, bastante.
Entrevistador: E as outras empresas? Você acha que elas também têm uma gestão boa? Os fornecedores de
insumos?
Entrevistado 12: Então, assim, igual a gente falava antigamente: os ruins já foram tudo embora, né? Então,
o que ficou, você pega por Sorriso aqui, você pega uma revenda aqui, os caras estão muito bem preparados
para vender. A empresa muito bem preparada para comprar. E tem mais aqui, tem cerealista aqui, tem várias
pessoas que estão ali junto com o produtor, auxiliando ele, sabe? Passando informação.
Entrevistador: Dando uma assessoria. Então você vê que já está em um nível bom, assim, de gestão...
Entrevistado 12: Claro, aqui no Mato Grosso, eu acredito, assim, eu conheço também Goiás, conheço
Paraná, Rio Grande do Sul, os produtores do Mato Grosso estão muito bem assessorados. Só para você ter
uma ideia, o CAR, tem aquele cadastro rural lá, né? Quase todo mundo do Mato Grosso já tinha o CAR
pronto. E outros estados até estavam começando. Então aqui sempre... por ter áreas maiores, por ter mais
informação, sempre aqui está um passo na frente dos demais.
Entrevistador: E aí, pensando, assim, em termos de gestão, onde você vê o principal gargalo no
relacionamento entre esses três agentes da cadeia aí? Você acha que... onde que você vê os pontos que
precisam de melhoria?
Entrevistado 12: Eu acho que um ponto que precisa de melhoria é que, assim, hoje, o produtor, ele está com
muita informação, até demais. E, às vezes, a gente pega, faz um dia de campo, gasta dinheiro, gasta energia
com tudo e o produtor acaba não indo, por quê? Ele já está muito bem informado, então ele acha: “ah, mais
uma informaçãozinha?”. Então, nós, assim, do mercado, esse está sendo um gargalo, porque, olha aqui, eu
pego o aplicativo do celular, eu vejo aqui como é que está o mercado. Antes não tinha isso. Eu vejo como
é que está a tendência de clima, enfim, tudo. Então, às vezes você faz um evento para o produtor rural, para
passar mais alguma coisa, ou passar um produto da sua empresa, às vezes o produtor não vai, por quê? É
tantos eventos, né? Então a gente está até pensando em [sair] desse modelo aí, que, às vezes, nós estamos
gastando dinheiro e energia...
Entrevistador: Com um dia de campo que não surte o efeito desejado.
Entrevistado 12: Não, igual, antigamente, lotava. Hoje não é mais assim.
Entrevistador: E aí você acredita que vai ser mesmo um relacionamento mais individual, mais personalizado,
que vai substituir esse modelo?
Entrevistado 12: Assim, hoje, vamos dizer assim, tem cooperativas, igual a COACEN, a Coavi ou a Coame ,
que os produtores se unem para fazer compra e venda. E nós estamos inseridos nisso aí, porque a gente
compra, compra produto, né? Então acaba que você faz relacionamento com eles também. Em específico
da Caramuru, a gente faz um relacionamento com as cooperativas, bastante e também corpo a corpo com o
produtor. A gente visita o produtor. Você vê hoje aqui, eu tenho 7 coordenadores de negócios, que a gente
fala: “quero comprador de soja”, que está no campo: um está Nova Ubiratã, o outro está em Sinop, Piranga,
Campo Novo do Parecis, Mutum, está espalhado, buscando o quê? Negócio.
Entrevistador: Buscando fazer a captação de negócios.
Entrevistado 12: Sim.
Entrevistador: E aí, na sua opinião, qual que é o critério competitivo, o aspecto que leva Caramuru a
sobreviver, a sobressair dentro dessa cadeia? O que que você acha que vocês têm de diferencial hoje?
Entrevistado 12: Hoje, assim, a gente trabalha com produto diferenciado, que é a soja convencional. Então
hoje, específico aqui em Sorriso, o que que nós fazemos aqui? Ração para salmão. A gente faz uma proteína
que é 62%, que é bem alta e a gente exporta isso aí para a Noruega, Escandinava e um pouco para o Chile.
Para quê? Para tratar daquele salmão lá. Então nós somos uma empresa de nicho de mercado e se paga um
prêmio por isso. Então, vamos dizer assim: hoje, igual o preço da soja está tão baixo, em relação aos outros
anos, que o produtor planta soja dimensional, por quê? Por causa de manejo, né? Porque muitas plantas já
estão resistentes ao glifosato, e ele capta, põe dinheiro no bolso. Então ele resolve a questão agronômica
dentro da fazenda.
Entrevistador: De rotação de cultura?
Entrevistado 12: Rotação de cultura, de plantas resistentes, com dinheiro no bolso. Então hoje, aqui no
Mato Grosso, é plantado em torno de 15% da área de soja convencional. E nós estamos inseridos nesse
mercado. Então a gente sobrevive, só para você ter uma ideia: nós já fizemos vários investimentos aqui em
Sorriso e vamos fazer mais, devido à soja convencional, porque se fosse transgênico, é vala comum. Então,
a soja transgênica, o que que acontece? Você vai dar emprego onde? Lá na China. Nós aqui, você vê: tem
mais de 300 pessoas diretas, indiretas a gente nem sabe contar. E só estamos fazendo investimento, é fábrica
de biodiesel, agora nós vamos fazer uma fábrica de etanol, nós estamos mudando a logística para o norte,
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estamos investindo. Por quê? Porque é convencional. Você vê que as empresas que trabalham com
transgênico têm que fazer volume, muito volume.
Entrevistador: Para poder ter um...
Entrevistado 12: Para poder ter um diferencial...
Entrevistador: Um ganho, né?
Entrevistado 12: E nós, graças a Deus, estamos inseridos nesse nicho de mercado, que é a soja convencional.
Entrevistador: Entendi. E aí, então, o aspecto que diferencia seria a qualidade do produto, como você falou,
no caso a proteína, um produto bem específico, no caso. E tem a preocupação aí com a orientação com o
produtor, vocês buscam dar suporte...
Entrevistado 12: Claro. Olha, a gente começa o seguinte: primeira coisa que tem que ter é a semente. E nós,
da Caramuru, a gente vende a semente para o produtor. Então, vamos dizer: eu vendo a semente, eu tenho
um armazém para receber esse produto, porque esse é um produto segregado, né? E a gente faz o quê? A
comercialização. Então, primeiro, para se plantar convencional, você tem que ter a semente e o armazém,
esses dois pontos são fantásticos. Para a semente, a gente criou o programa Soja Livre, que é um programa
que visa a não deixar acabar a semente de soja convencional no Brasil, né? Porque vieram as transgênicas
com toda a força e a gente falou: “espera aí, o produtor tem a escolha. Vai acabar? Não vai ter?”. A gente,
só para você ter uma ideia, em 2010, nós recebemos o pessoal lá de Illinois, Estados Unidos. Eles falaram:
“gente, não deixa acabar o convencional”. Os Estados Unidos só plantam 5%, a gente fica na mão, refém
das empresas de transgênico.
Entrevistador: Tem que pagar royalties.
Entrevistado 12: Tem que pagar royalties, tem tudo. Então, hoje, nós temos variedade de semente
convencional, que é mais igual à produtiva das transgênicas. E quem abriu esse Mato Grosso todo aí foi a
Soja Convencional. Então a gente, vamos dizer, tem esse nicho de mercado aí e a gente passa essa
informação para o produtor. Você quer ver? Eu tenho aqui um formulário, vou te mostrar. Então a gente já
começa aqui, para cada região, tem uma variedade de semente, que a gente... nesse aqui estão todas as
variedades. Então cada região tem uma semente que vai melhor e tal. Então o nosso pessoal está preparado
para quê? Para passar essa informação para os produtores e, assim, os produtores já estão muito bem... com
bastante conhecimento, né? Então você passa a informação, a gente fez teste de transgenia antes da semente
chegar no produtor, depois a gente vai na fazenda colher folhas para ver se não está contaminado.
Entrevistador: [Com traças]
Entrevistado 12: Entendeu? Antes do produtor começar a colher, a gente tem um trabalho, aqui, deixa eu
te mostrar aqui rapidinho, que a gente faz para o cliente, vamos dizer assim, a limpeza da estrutura do
armazém, para não ter nenhum tipo de contaminação. Então, a gente faz esse trabalho aqui no armazém,
nos caminhões, e nas plantadeiras e colheitadeiras.
Entrevistador: Vocês fazem a descontaminação do sistema?
Entrevistado 12: Não, assim, não é que a gente faz a descontaminação. A gente passa para o cliente como
deve fazer, como deve fazer.
Entrevistador: Vocês orientam eles.
Entrevistado 12: Orientamos, totalmente orientados.
Entrevistador: Ah tá, eu achei que vocês prestavam...
Orador não identificado: Posso pôr ali na rede? Porque a menina já vai finalizar...
Entrevistado 12: Como é que é?
Orador não identificado: Posso pôr o telefone na rede? Aí (ininteligível – 00:10:40) já vai finalizar o IP
dele, para ele funcionar.
Entrevistado 12: E esse aqui?
Orador não identificado: Esse aí eu acho que vai pôr lá na recepção, né? Esse vai ficar com esse.
...
Entrevistado 12: O produtor, desde a semente até a colheita.
Entrevistador: Então faz o treinamento, achei que vocês tinham também uma equipe que...
Entrevistado 12: Temos, nós temos equipe.
Entrevistador: ...vai e faz a limpeza.
Entrevistado 12: Não, a limpeza nós não fazemos. A gente só fala para o produtor: “através desse aqui”,
porque, assim...
Entrevistador: Passa as orientações de como...
Entrevistado 12: Passa as orientações. E a gente faz bem assim, nós não chamamos lá o dono e o gerente
para fazer, porque não são eles que fazem. Então, o que que a gente faz? Com a pessoa que executa, que é
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o trabalhador dele lá. “Vem cá (ininteligível – 00:00:32) vem aqui, o senhor está vendo aqui? O senhor
limpou nesse lugar aqui?”, “Não”, “vamos lá dar uma olhada”. Aí a gente pega, vai lá: “oh, está precisando
limpar aqui”, aí o cara vai e limpa, aí a gente faz bem assim: “daqui dois dias nós vamos voltar aqui e vamos
pegar os pontos, se estiver limpo, a gente certifica. Se não...”.
Entrevistador: Então tem essa preocupação de atuar lá dentro da...
Entrevistado 12: Da propriedade.
Entrevistador: Bom, e aí, olhando também para essa cadeia, na sua opinião, qual grupo, dentro de empresas,
né, ou os níveis dentro da cadeia, quem tem a governança da cadeia produtiva de soja e milho no mundo
hoje?
Entrevistado 12: Olha, quem tem a governança do mundo, quem dita as regras é o comprador, é o comprador.
Um exemplo: na Europa, a Europa falou para a gente assim: “eu só quero soja convencional”. “Mundo, eu
quero tantos (ininteligível – 00:01:33) de soja convencional”. E aí, vamos dizer, a Caramuru pega, vai lá e:
“olha, eu tenho essa soja para oferecer”. Quem que é o maior comprador de soja hoje? A China. A soja que
é plantada dentro da China é tudo convencional e eles usam essa soja para o mercado interno. Só que eles
sabem que o convencional não atende à demanda deles. Então, quem é o grande governador aí é o mercado,
é o comprador, porque ele que vai ditar as regras. Um exemplo: no Chile, você trata de salmão com soja
transgênica, na Noruega, com soja convencional. Então, o comprador, o cliente, é o grande patrão.
Entrevistador: Então, ele passa, mas quem coordena a cadeia para atender esse cliente? São as tradings?
Entrevistado 12: As tradings.
Entrevistador: Porque se ela capta essa demanda do cliente e aí ela coordena o para trás.
Entrevistado 12: Ela coordena. É, porque tem aquela... a gente sempre fala: tem da porteira para dentro e
da porteira para fora. Da porteira para dentro, é o produtor rural, né? É ele que conduz toda a fazenda,
produção, tudo. E depois, o produtor rural, aí vem as trades, vem as cerealistas, né? Esse pessoal aí que
vem aí para quê? Pegar essa soja do produtor, colocar em algum lugar e fazer exportação. Igual nós fazemos.
A gente pega em Goiás, manda para Santos, aqui nós vamos mandar para o Norte.
Entrevistador: Uhum. Mas aí, vamos dizer, quem passa as demandas do patrão para a cadeia? Quem que
você acha que faz...
Entrevistado 12: As tradings.
Entrevistador: São as tradings?
Entrevistado 12: As tradings.
Entrevistador: Aí, elas que passam o nível de qualidade? É quem, vamos dizer, origina a soja, que a gente
chama de trade, na maioria das vezes, é quem faz essa coordenação, do que que o mercado quer, nível de
qualidade, transgênico, não transgênico, nível de...
Entrevistado 12: Proteína, em tudo.
Entrevistador: É, acaba sendo esse controle.
Entrevistado 12: Porque a trade, aí, aqui no Mato Grosso, pode ser até as trades. Aí você pega no Paraná,
no Rio Grande do Sul, já são as cerealistas, as cooperativas.
Entrevistador: Porque o mercado é diferente.
Entrevistado 12: É, o mercado produtor é menor e tudo, né?
Entrevistador: Acaba tendo essa diferenciação. E na sua opinião, o que que leva a Caramuru o produtor a
buscar? Além do nicho, né, de soja convencional, mas que diferencial que a Caramuru tem, para eles
fazerem negócios com a Caramuru e não com outra empresa que também trabalha com soja convencional?
Entrevistado 12: Olha, a gente procura, sempre procurou ser uma empresa, um intermodal, né? Para você
ver, a gente tem portos no Norte, a gente tem portos em Santos, a gente tem em São Simão hidrovia, no
Norte também tem hidrovia. Então a Caramuru se especializou em trabalhar em nicho de mercado e
logística. Então, você tendo uma logística forte, você consegue, como é que eu vou te falar, brigar com as
grandes aí, com as multinacionais A, B, C, D. E, assim, a gente não pode ter o luxo de errar nunca. Uma
empresa igual à nossa, graças a Deus, a gente não pode ter o luxo de errar. E o que é o diferencial nosso
das grandes empresas? É o corpo a corpo, é o dia a dia, é o relacionamento. Então, isso aí é importante. Se
você não tiver relacionamento com o produtor, ele nem te liga para vender a soja. Ou ele deposita em outro
armazém. E nós, graças a Deus, estamos em pontos específicos. Aonde tem a produção, a gente coloca um
armazém lá, a gente tem a semente lá. E a gente faz o produtor ganhar dinheiro. A gente quer ganhar
também, mas...
Entrevistador: Então vocês acreditam que esse relacionamento mais próximo do produtor...
Entrevistado 12: Próximo, com certeza.
Entrevistador: ...é o que...
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Entrevistado 12: Sempre foi.
Entrevistador: E ter também, no caso, o que você está falando, uma boa distribuição dos lucros...
Entrevistado 12: Justamente.
Entrevistador: ...da cadeia produtiva.
Entrevistado 12: Porque quando você faz um convencional, você recebe um prêmio. E a maioria das vezes,
sempre, a gente divide esse prêmio com o produtor, porque não adianta eu querer ficar com o prêmio e o
produtor nada, né? Então a cadeia tem que ganhar dinheiro. Não adianta só o produtor ganhar e a empresa
não. Todos têm que... E, assim, importante, também, para uma empresa igual à nossa, que tem esmagamento
aqui no Brasil, é o seguinte: o dinheiro fica parado aqui, diferente de uma outra multinacional, que ela
exporta lá para China, onde for, e o dinheiro já fica lá, nem vem para o Brasil. Nós estamos gerando emprego,
gerando renda para a comunidade e para os produtores rurais.
Entrevistador: E dentro desse relacionamento com o produtor, o que vocês buscam do produtor, que ele é
o fornecedor de vocês, o que vocês buscam em termo de produtos deles? O que vocês demandam deles e
como vocês procuram também... como que é feita essa transmissão de, vamos dizer, dos requisitos, os
critérios que eles precisam atender para ser fornecedores de vocês e como que vocês procuram orientar e
apoiá-lo para que ele atenda esses requisitos?
Entrevistado 12: O produtor, geralmente, ele vende a soja antecipada para a gente. Faz uma antecipação.
Ele está vendendo uma soja agora que ele nem plantou ainda e nem colheu. E aí, o que que acontece?
Vamos dizer aqui oh: tipo industrial, 14 de umidade, 1 de impureza, 8 de avariados.
Entrevistador: É um padrão de qualidade.
Entrevistado 12: É um padrão de qualidade. Nós não vendemos químicos, isso aí tem no mercado todo, isso
aí tem. Então, o que que acontece? A empresa de químicos presta assessoria para o produtor rural, para
quê? Para ele chegar lá na frente e me entregar essa soja aqui: 14, 1 e 8. E a gente faz esse acompanhamento
também. Não faz tanto igual a de químico, por quê? Porque isso é um trabalho deles, o foco deles é esse
Entrevistador: São especialistas.
Entrevistado 12: O nosso foco é comprar. Então, aquilo que eu te falei: nós pegamos a semente, entregamos
para ele, certificada, tudo pronta, ele planta a semente. Nasceu a semente, aí, vamos dizer assim, não é que
não acaba a nossa responsabilidade, entra outras responsabilidades, aí entra quem que for vender os
químicos, o cara também vai acompanhar, até o ponto de colheita. Então, vamos dizer, além da trader, tem
outra cadeia. Para você ver: tem a cadeia dos fertilizantes, que está acompanhando, que vai até um
determinado. Tem a cadeia dos químicos, tem a cadeia das sementes. Então, só aí você vê: tem a trader,
tem o fertilizante, tem o defensivo e tem a semente. Você viu o tanto de...
Entrevistador: Todo mundo envolvido.
Entrevistado 12: Todo mundo envolvido, para quê? Para ele conseguir colher uma soja dentro do padrão.
Entrevistador: Com um nível de produtividade.
Entrevistado 12: Claro.
Entrevistador: Com um nível de qualidade esperado, dentro de um determinado nível de custo.
Entrevistado 12: Só se, vamos dizer assim, São Pedro não ajudar, né? Porque o resto...
Entrevistador: É tudo bem acompanhado.
Entrevistado 12: É bem acompanhado.
Entrevistador: E você acha que os critérios competitivos dentro da cadeia são bem alinhados? Ou têm
problemas de falta de alinhamento ou pontos de melhoria? Como que você vê essa questão aí?
Entrevistado 12: Se tem algum ponto de melhoria?
Entrevistador: É, que você acha que...
Entrevistado 12: Assim...
Entrevistador: Para atender isso daqui, você acha que tem algum ponto ainda que (ininteligível – 00:09:32)?
Entrevistado 12: Ah tem, claro que tem. Assim, aí já vem na infraestrutura que o governo teria que dar para
os produtores rurais. Não só produtor rural, para a cadeia toda. Um exemplo: estrada. Você vê, nós não
terminamos a BR 163. Então isso, o produtor não consegue fazer estrada, isso aí a gente já paga impostos
para isso. Outra coisa, a falta de armazéns. A gente está colhendo aí uma super safra de milho, que você
vai, daqui uns dias, milho no tempo, por quê? Não tem armazém para atender. Enfim, então, essa falta de
estrutura aí da parte da porteira para fora, isso aí teria que melhorar, porque da porteira para dentro, o
produtor está bem estruturado: com máquinas, com armazéns, enfim, só que, assim, ele não consegue fazer
um armazém para guardar toda a produção dele, porque ele vende antecipado, ele tem que entregar, né? E
a questão maior aí é o milho. O milho é uma [commodity].
Entrevistador: É uma incógnita hoje.
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Entrevistado 12: Que o preço mais é, vamos dizer, mercado interno, só que mercado interno, hoje, milho
demanda pouco, não dá rentabilidade, então ele tem que exportar. Para ele exportar, ele tem que ter ajuda
do governo.
Entrevistador: Por causa do...
Entrevistado 12: Justamente.
Entrevistador: A questão da logística inviabiliza.
Entrevistado 12: Inviabiliza. Mesmo nós agora, que vamos ser os primeiros aqui, nós vamos estar mais
próximos dos portos, o que que adianta
? (Celular tocando). Espera aí só um pouquinho.
...
Entrevistador: A gente estava falando dos critérios, né? Que ainda falta alinhamento dentro da cadeia. E
em termos, assim, desses critérios de qualidade, custo, produtividade, você acha que isso está bem alinhado?
Falta alguma coisa? Precisa ainda alguma melhoria na gestão das relações entre, vamos pegar aqui os três
níveis de insumos, produtor e trading, você acha que tem algum problema aí de alinhamento ou alguma
melhoria ainda a ser feita? Você acha que já está em um ponto de maturidade suficiente?
Entrevistado 12: Não, está no ponto de maturidade suficiente já, só que assim, né, como a gente está aqui
no final da linha, os produtos chegam muito caros para a gente aqui. Então você tem um custo de produção
aqui muito grande, em vista de Goiás, em vista do Paraná, né? E lá as terras são terras melhores, o pessoal
lá planta com menos adubo e a gente aqui... Mas isso aí está tudo alinhado.
Entrevistador: Você acha que não tem pontos a melhorar?
Entrevistado 12: Não, melhorar sempre tem, né? Vamos dizer, mas você vai fazer o quê? Como é que você
vai abaixar a questão dos fertilizantes aqui e dos insumos? É através de logística. Agora, ficando pronta a
BR 163 aqui, você trazendo produto aqui de cima, porque, se você pegar um navio e sair de Santos até na
China, são 33 dias. Você embarcar lá no Norte e passar pelo Canal do Panamá, são 32 dias. Então você tem
um dia a menos e 1000 km a menos. Agora, para a Europa, são 3 dias a menos. Então você vai trazer
fertilizantes pelo Norte aí, é muito melhor. Só que hoje não traz, por quê? Porque a estrada não está pronta.
O que tem que melhorar é a infraestrutura, logística e de armazéns, isso teria que melhorar. Agora, no
restante...
Entrevistador: Você acha que já está...
Entrevistado 12: Já, com certeza.
Entrevistador: E é mais aprimorado que lá? Que eles têm uma condição melhor logística, você acha que a
gestão da cadeia lá está atrasada em relação a aqui? Você falou que o produtor aqui está adiantado, né?
Entrevistado 12: É, assim, aqui, como são mais áreas, tem um maior plantio, tem mais gente aqui. Igual
Sorriso aqui, eu até brinco: Sorriso é a vedete do Brasil. Está todo mundo aqui, todo mundo está aqui e todo
mundo gostaria, quem não está, gostaria de estar aqui. Mas, um exemplo, no Paraná: Paranaguá está ali, do
lado, então ele consegue comprar fertilizantes ali mais barato e a terra dele é melhor e ele usa menos. Eu
tenho um parente lá que ele coloca lá 200 toneladas por alqueire, entendeu? Nós colocamos aqui 500 por
hectare.
Entrevistador: Nossa.
Entrevistado 12: Então, a diferença de custo e por estar próximo ao porto, isso favorece. Nós aqui, o nosso
custo de produção aqui é alto.
Entrevistador: Isso o que você acha. Então, em relação à cadeia, já está bem estruturado. Agora, é uma parte
de infraestrutura, que é além da cadeia, que é o gargalo hoje da coisa. E agora falando aqui dentro do
relacionamento ainda, quais são os pontos que você vê que tem as maiores ações de cooperação entre você
e o produtor rural? Quais são as ações, você já falou algumas, né? Mas que você vê que são essenciais para
que haja um sucesso, né? Tanto dele como vocês, para a cadeia funcionar bem aí. O que você diria assim:
é crítica a cooperação nesses momentos?
Entrevistado 12: É crítico agora, um exemplo, o produtor não ter lugar para entregar o milho. Apesar de
que a gente não trabalha com milho, a gente trabalha só com soja convencional. Isso é crítico. Ele não tem
lugar, não tem espaço para colocar o milho dele. Então, é aquilo que eu te falo: aqui, o que falta é
infraestrutura, não da parte da porteira para dentro e sim da porteira para fora. As trades, as cerealistas, os
armazéns, fazem a parte deles, só que a gente faz até um certo ponto, né? Como é que você vai fazer para
construir um armazém aí com juros altíssimos, tudo mais alto? Você não constrói. Então essa falta de
estrutura dá essa... o produtor quer que você compra, às vezes, você não quer comprar, enfim, por falta de
quê? Estrutura. É caro para você mobilizar...
Entrevistador: É, o investimento é alto.
Entrevistado 12: Investimento, com juros altos.
Entrevistador: Demora para recuperar.
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Entrevistado 12: Demora, o payback é lá... enfim.
Entrevistador: Isso daí que você acha que são os... o ponto hoje que precisaria mudar.
Entrevistado 12: Uhum.
Entrevistador: Você acha que os relacionamentos, né, ter uma boa gestão do relacionamento com o produtor,
que você descreveu, que vocês fazem esse acompanhamento. Isso traz muita diferença na competitividade
da Caramuru em relação a outras empresas?
Entrevistado 12: Ah, sim, a gente vê aí as empresas que estão juntas com o produtor, porque o que que
acontece no mercado hoje? Um exemplo, aqui em Sorriso, está todo mundo aqui, por que que ele vem para
a Caramuru? Por relacionamento. Às vezes, o preço... tem produtor que é só preço e não tem relacionamento.
Mas, tem outros produtores, que você consegue... você está trabalhando com o cara há tanto tempo, fazendo
ele ganhar dinheiro, levando informação, levando tudo, então ele liga para você: “olha, Entrevistado 12,
preciso vender essa soja, quanto você está pagando?”, “ah, estou pagando 70”, claro que ele não vai te
vender pelo menor preço, mas você tem que ter esse relacionamento de, pelo menos, ele lembrar de você
na hora de comercializar.
Entrevistador: Você tem que estar o tempo ali ativando ele [para ele lembrar].
Entrevistado 12: Claro. Você vê, hoje de manhã: a gente tem o armazém nosso aqui em Sorriso, na cidade,
eles estavam lá. Lá se reúnem os produtores todo dia de manhã, a gente toma chimarrão e [faz uma roda].
Aí um conta uma coisa, outro conta outra, você fica sabendo de uma informação, o outro fica... Então, esse
bate papo ali também é uma forma de relacionamento.
Entrevistador: Esse relacionamento interpessoal faz a diferença.
Entrevistado 12: Claro, com certeza.
Entrevistador: E aí você tanto recebe informação, como você também transmite informação, então isso
também é uma forma de cooperação ali dentro da...
Entrevistado 12: Outra coisa, é assim: o produtor vai aonde? Aonde que a soja dele está. Aqui é indústria,
o produtor não tem soja aqui. Então, ele vai aonde? No nosso armazém.
Entrevistador: Onde está o produto.
Entrevistado 12: Onde que está. Agora, como o armazém lá, o nosso, né, tem uma infraestrutura, é um
armazém arrendado e tudo, ele não tem infraestrutura para colocar todo mundo...
Entrevistador: Escritório...
Entrevistado 12: Mas todo dia de manhã, eu, o João, estamos lá, de manhã, por quê? Os nossos clientes
estão lá. Aí você vai fazer uma informação, você fica sabendo de uma, todo dia você descobre uma coisa
nova, tanto você passando, tanto você recebendo. Então essa, vamos dizer assim, integração, é que o
diferencial nosso. Porque, assim, a gente vê empresa multinacional aí que nem visita e nada, só no telefone,
não tem esse corpo a corpo, não vai para frente.
Entrevistador: Não tem o mesmo...
Entrevistado 12: Não tem, aí o cara só tem preço, entendeu? Não tem relacionamento. E o importante é o
relacionamento, né? A Caramuru, a gente, desde o começo, é uma empresa de relacionamento.
Entrevistador: Então, até no meu trabalho, eu tenho uma hipótese lá de quem consegue equilibrar os
momentos de cooperação com os momentos de competição é que consegue ter o melhor resultado, porque
você tem os seus parceiros, tem um momento em que você está colaborando, mas tem a hora da disputa
comercial...
Entrevistado 12: Claro.
Entrevistador: E conseguir equilibrar melhor quando é hora de cooperar, quando é hora de competir, faz a
diferença. Para Caramuru, isso é o...
Entrevistado 12: Bastante, porque é aquilo que eu te falo: você tem que estar no radar do cliente, ele tem
que lembrar de você. Então você acha que ele vai lembrar de uma pessoa que nem tem relacionamento com
ele?
Entrevistador: E dentro dessa gestão de relacionamento, tem conflitos que emergem dessa relação? Como
que você avalia? Os conflitos demandam uma boa habilidade de gerenciar ou...
Entrevistado 12: Às vezes, [com] o decorrer do tempo, às vezes, o problema se torna positivo. Eu vou te
dar um exemplo: a gente tinha um cliente, um grande cliente, a gente estava começando com ele. E começou
a dar muita soja dele avariada, então a gente teve que conversar bastante com ele e a gente não tinha
relacionamento com ele. Então, através de um problema, a gente começou a se relacionar, entendeu?
Entrevistador: Conseguiu ter uma aproximação.
Entrevistado 12: O problema a gente resolve, isso aí, vamos dizer, a gente resolve. Então, com aquele
problema: “Entrevistado 12, eu estou aqui com esse problema, me ajuda, não sei o que” e a gente ligava,

403

tentava resolver, isso aí aproximou a gente demais. Então, eu sempre falo para o meu pessoal: às vezes, os
problemas servem para quê? Para aproximar mais o cliente. E, às vezes, você tem que falar a verdade: “não,
eu não consigo resolver “, ou “eu consigo resolver”, né? Perde o negócio, mas não pode perder o cliente.
Entrevistador: Tem que preservar o relacionamento.
Entrevistado 12: Claro, com certeza. Tem que ser honesto, né? Falar assim: “eu não consigo agora resolver
a (ininteligível – 00:09:58), assim, assim, assim”, enfim, ser transparente. É o que a gente mais faz.
Entrevistador: Entendi. E você julga assim que surgem, emergem muitos problemas desse relacionamento?
[Que nota você]...
Entrevistado 12: Não, até que não. A gente vê que não, é porque na safra, o produtor, o que ele quer? Ele
quer entregar o produto dele. E às vezes, por causa de chuva, ah, dá uma soja avariada...
Entrevistador: [Ardida].
Entrevistado 12: [Ardida]. Então, isso aí é o dia a dia mesmo, é o dia a dia, mas isso aí não abala nada não,
o relacionamento não, enfim, às vezes, fortalece, às vezes tem uns que ficam com raiva, outros que, enfim,
entendem, né?
Entrevistador: Mas demanda que você tenha um bom gerenciamento dessas diversas situações.
Entrevistado 12: Claro. Esses problemas assim, de relacionamento assim, no dia a dia, para você ver, a
gente tem uma equipe aqui de qualidade, então deu um probleminha, opa, acendeu a luzinha, nós já pegamos
o menino da qualidade, mandamos lá e ele já mostra tudo transparente, fala assim: “oh, isso aqui está assim,
assim” e prova, né? Então fica uma coisa... “claro, o senhor quer que a gente dê um desconto, a gente pode
até dar um desconto, mas, espera aí, o senhor está vendo que não está... a soja não estão padrão?”. E produtor
entende.
Entrevistador: Entendi. Entrevistado 12, finalizando já, você acha que tem alguma informação que você
considere importante para a competitividade das empresas rurais, né, que a gente conversou aqui, que eu
não perguntei? Ou que você deixou de falar, né, que você falou da questão logística, da questão de
infraestrutura, eu perguntei mais de relacionamento, de cooperação, colaboração. Você acha que eu esqueci
de perguntar alguma coisa que você julga que é importante dentro do negócio...
Entrevistado 12: Não, eu acho que você perguntou o importante, né? Sobre esse relacionamento com o
produtor, é importante, a cadeia em si, se ela está organizada, ela está organizada, né? E o que eu falo para
você: o que falta mesmo é infraestrutura. Essa aí... E, assim, é uma coisa que não está na nossa mão.
Entrevistador: Está fora do escopo de atuação.
Entrevistado 12: Fora do escopo de atuação, porque como é que eu vou asfaltar uma...
Entrevistador: Uma rodovia.
Entrevistado 12: Para você ver, a rua daqui, da Caramuru, vamos dizer, é a maior empresa que tem aqui
dentro de Sorriso, não está asfaltada ainda. Então, aí eu vou lá asfaltar? Não. Isso é um exemplo que eu
estou te dando, mas a gente sente falta disso aí. Nós e os produtores também. Mas, mesmo assim, você vê,
as coisas aqui no Mato Grosso são pujantes, né? Você vê, essa região nossa aqui é muito pujante, é muito...
Entrevistador: Efervescente.
Entrevistado 12: Você vê as coisas acontecerem... é. O agronegócio faz isso aí, ele distribui, né? Ele
distribui riqueza. Então, eu acho que é isso aí mesmo, acho que não ficou nada assim para...
Entrevistador: Você acha que cobriu tudo?
Entrevistado 12: Uhum.
Entrevistador: Então, agradeço aí, Entrevistado 12, a sua atenção, o seu tempo, que você dispensou aí para
me atender, desejo sucesso em tudo.
Entrevistado 12: Para você também!
Entrevistador: Obrigado!
...
Fim da gravação.
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APÊNDICE E- QUESTIONÁRIO PRÉ-TESTE
PROCESSO DE VALIDAÇÃO DE ASSERTIVAS: COMPREENSÃO E
FORMATO TEXTUAL
Em escalas adaptadas de um contexto para outro contexto, recomenda-se que seja
realizada a validação do questionário. Diante do exposto, solicito que avaliem o nível de
adequação da assertiva para a realidade da cadeia produtiva de soja e milho, para tanto
informe o nível de adequação entre as opções 1 –menor adequação até a opção 7 maior
adequação.
Por fim, caso julgue necessário, fica em aberto a sugestão de texto para aprimoramento
das assertivas. Também pode ser sugerido acrescentar, remover ou ainda mesclar e
unificar as assertivas.
O questionário está dividido em 4 blocos
Bloco 1 - Estratégias da Empresa: Nas reuniões de planejamento da produção
(planejamento da safra), as prioridades que definem as orientações estratégias, o que se
espera dos fornecedores e clientes, da cadeia produtiva de soja e milho são direcionadas
pelas seguintes estratégias.
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva.
1

Na minha empresa faz parte das estratégias buscar alta
produtividade

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

2

Nota

Na minha empresa faz parte das estratégias controlar os custos

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

3

Na minha empresa faz parte das estratégias buscar a qualidade dos
produtos

Adequação

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Sugestão

3

Na minha empresa faz parte das estratégias respeitar os
compromissos de entrega (prazo)

Adequação

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Sugestão

4

Na minha empresa faz parte das estratégias a reduzir dos custos

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

5

Na minha empresa faz parte das estratégias captar de crédito de
custeio (recursos próprios, contrato de trocas, permuta, financiamento
bancário etc.)

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

6

Na minha empresa faz parte das estratégias garantir a
confiabilidade do produto

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

7

Na minha empresa faz parte das estratégias utilizar a assistência
técnica
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Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

8

Na minha empresa faz parte das estratégias adotar tecnologia de
ponta em produtos buscando sempre os maiores avanços
tecnológicos

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

9

Na minha empresa faz parte das estratégias adotar constantemente
técnicas inovadoras no processo produtivo

Adequação
Sugestão

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Bloco 2 – Execução de estratégias nas cadeias de suprimentos: Esta parte refere-se à
execução de estratégias empresariais em conjunto, desenvolvida com o apoio de outros
membros da cadeia.
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva
1
Adequação
Sugestão

2
Adequação
Sugestão

3
Adequação
Sugestão

4
Adequação
Sugestão

5
Adequação
Sugestão

6
Adequação
Sugestão

7
Adequação
Sugestão

Nota

Nossa cadeia de suprimentos entende que investimentos em
armazenagem possibilita a confiabilidade de entrega
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que a qualidade do produto é
construída com a colaboração de todos
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que o nível de serviço de
assistência técnica deve ser elevado
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que a cadeia deve proporcionar a
redução dos custos do produto
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que deve ofertar linhas de crédito
para custeio da produção
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que deve disseminar
constantemente tecnologia de ponta em produtos
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nossa cadeia de suprimentos entende que deve disseminar novas
técnicas e processos produtivos
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Bloco 3 – Gestão da coopetição – relacionamentos de cooperação e competição: Refere-se à
habilidade de gestão de relacionamentos na cadeia, em específico a habilidade de coopetição competir e cooperar simultaneamente, com os outros membros da cadeia. Este bloco está
divido em 2 partes.
Parte 1: As próximas questões referem-se detecção de situações de coopetição. Tensões
externas e internas nos relacionamentos que demandam a habilidade de coopetição
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva
Nota
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1
Adequação
Sugestão

2
Adequação
Sugestão

3
Adequação
Sugestão

4
Adequação
Sugestão

5
Adequação
Sugestão

Na minha cadeia produtiva surgem conflitos como consequência de
competir e cooperar ao mesmo tempo
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Na minha cadeia produtiva é difícil manter o equilíbrio de cooperar em
uma situação e competir em outra
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Na minha cadeia produtiva existe um dilema quanto a divisão de valores
quando os ganhos (ou custos) são criados conjuntamente
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Na minha cadeia produtiva é difícil equilibrar interesses econômicos
divergentes
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Na minha cadeia produtiva os relacionamentos com os parceiros geram
demandas ou expectativas que geram frustações na minha empresa
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Parte 2: As próximas questões referem-se as habilidades necessárias para o gerenciamento dos
relacionamentos com clientes e fornecedores da cadeia produtiva
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva
Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é importante
1
desenvolver estratégias alternativas para gerenciar cooperação
Adequação
Sugestão

2
Adequação
Sugestão

3
Adequação
Sugestão

4
Adequação
Sugestão

5
Adequação
Sugestão

6
Adequação
Sugestão

Nota

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é importante
desenvolver estratégias alternativas para gerenciar competição
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é importante
balancear as demandas contraditórias (divergentes) sem canibalizar o
relacionamento
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é importante
estabelecer relações (inter)pessoais com seus parceiros
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é importante a
capacidade de aplicar novos conhecimentos e tecnologias e disseminar a
informação em toda a cadeia
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Para um bom gerenciamento da cadeia produtiva é necessário
estabelecer ao longo do tempo relacionamentos de confiança e
reciprocidade, canalizando esforços em reputação e comprometimento
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Bloco 4 – Desempenho da cadeia de suprimentos e da empresa: Este bloco está dividido em
duas partes a primeira refere-se ao desempenho operacional da cadeia de suprimentos e a
segunda refere-se ao desempenho da empresa.
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Parte 1: A cadeia de suprimentos
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva

Nota

Nossa cadeia de suprimentos está apta a entregar os pedidos livre de
erros

1

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

Nossa cadeia de suprimentos está direcionada para garantir uma alta
produtividade (performance)

2

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

Nossa cadeia de suprimentos proporciona a formação de parcerias
entre clientes e fornecedores

3

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

Nossa cadeia de suprimentos utiliza a assistência técnica de maneira
consistente (resolver problemas de qualidade)

4

Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

5

Nossa cadeia de suprimentos entrega produtos de qualidade
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

6

Nossa cadeia de suprimentos tem iniciativas de redução de custo
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Adequação
Sugestão

Parte 2: Esta parte refere-se ao desempenho operacional da empresa
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva

1
Adequação
Sugestão

2
Adequação
Sugestão

3
Adequação
Sugestão

4
Adequação
Sugestão

5
Adequação
Sugestão

3
Adequação
Sugestão

Nota

Nos últimos 5 anos a margem de lucro da minha empresa cresceu mais
que a dos nossos concorrentes (outras empresas com a mesma
atividade)
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nos últimos 5 anos nossa empresa melhorou o seu posicionamento
(desempenho - subiu no ranking) em relação aos concorrentes (outras
empresas do mesmo ramo)
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nos últimos 5 anos aumentamos constantemente o número de
parcerias com outros agentes da cadeia
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nos últimos 5 anos o maior alinhamento da minha empresa com a
cadeia de suprimentos resultou em um melhor desempenho da
empresa
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nos últimos 5 anos uma maior habilidade de gerenciar a coopetição cooperação e competição - resultou em um melhor desempenho da
empresa
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação

Nos últimos 5 anos nossa margem de lucro cresceu (especificar
quantos %)
Menor adequação ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 Maior adequação
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Por gentileza, gostaria de acrescentar alguma sugestão quanto ao questionário caso alguns
aspectos sobre o alinhamento e coopetição não tenha sido contemplado, faça comentários
abaixo.
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APENDÊNDCIE F – QUESTIONÁRIO FINAL
Questionário – Alinhamento Estratégico e Coopetição e seus efeitos sobre o
desempenho da cadeia de suprimentos de soja e milho
Parte 1: Esta parte corresponde à caracterização dos respondentes e das organizações
Bloco 1: Dados do Respondente (preencher o que for possível com antecedência)
Nome (opcional):
Telefone (opcional):
Função
(Proprietário, Sócio, Diretor, Gerente, Gerente, Consultor/Responsável técnico, etc.):
Formação:
PósTécnico
Fundamental
Médio
Graduação
Gradua
superior
ção
Área de formação:
Tempo na função:
até 2 anos
entre 2 e 5 anos
acima de 5 anos
Tempo na empresa:
até 2 anos
entre 2 e 5 anos
acima de 5 anos
Ramo de atividade
Fornecedor de Insumos
Produtor Rural
Trading
(principal):
Bloco 2: Dados da Empresa/Propriedade (preencher o que for possível com antecedência)
Nome (opcional):
Município:
3 principais
fornecedores:
3 principais clientes:
Número de funcionários da empresa/propriedade em (2015-2016) – SEBRAE:
Micro: com até 19 funcionários
Média: 100 a 499 funcionários
Pequena: de 20 a 99 funcionários
Grande: mais de 500 funcionários
Faturamento anual da empresa/propriedade em (2015-2016) (classificação do BNDES):
Média: Maior que R$ 3,6 milhões e menor ou
Micro: Menor ou igual a R$ 360 mil
igual a R$ 300 milhões
Pequena: Maior que R$ 360 mil e menor ou
Grande: Maior que R$ 300 milhões
igual a R$ 3,6 milhões
Dados de produção (apenas produtores rurais)
Qual o tamanho da área de produção de soja e milho (2015-2016)?
Soja:
Milho
Total área própria:
Quais as técnicas produtivas que você utiliza?
Sistema de agricultura convencional
Sistema de plantio direto

Total de área arrendada
Sistema de
precisão

agricultura

Qual a idade média do seu parque de máquinas?
De 0 a 5 anos
De 5 a 10 anos
Mais de 10 anos
Como é feito o custeio da sua produção (%):
Crédito Próprio:
% Crédito bancário:
% Crédito trading:
% Base de troca:
Qual foi a sua produtividade média por hectare (sacas de soja) na safra 2015/2016?
Qual foi o custo médio por hectare (sacas de soja) na safra 2015/2016?
Qual foi a sua produtividade média por hectare (sacas de milho) na safra 2015/2016?
Qual foi o custo médio por hectare (sacas de milho) na safra 2015/2016

Esta pesquisa visa entender quais são as prioridades competitivas, as orientações
estratégicas, que guiam o relacionamento de fornecedores de insumos e tradings com os
produtores rurais.
Além disso busca verificar como está o alinhamento dessas prioridades e a gestão da
Coopetição – Cooperação e Competição – entre produtores rurais, fornecedores de insumos
e tradings.Por fim, buscamos entender como está o desempenho dessas empresas e

da cadeia como um todo.
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de

%

Parte 2: Esta parte do questionário está dividido em 4 blocos
Bloco 1 - Estratégias da Empresa: Nas reuniões de planejamento da produção (planejamento
da safra). Reuniões de negociação entre produtores, fornecedores e tradings, as prioridades que
definem as orientações estratégias, da cadeia produtiva de soja e milho são direcionadas pelas
seguintes estratégias.
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com as frases - 0 discordo
totalmente 10 concordo totalmente.
NA MINHA EMPRESA FAZ PARTE DAS ESTRATÉGIAS...
NOTA
1
... buscar alta produtividade
2
... controlar os custos
3
... buscar a qualidade dos produtos
4
... respeitar os compromissos de entrega (prazo)
5
... reduzir os custos
6
... ofertar/captar crédito de custeio (obter no caso do produtor ou ofertar no
caso de fornecedores de insumos e tradings, o melhor crédito possível,
podendo ser: recursos próprios, contrato de trocas, permuta, financiamento
bancário, prazo de pagamento etc.)
7
... garantir a confiabilidade do produto
8
... utilizar a assistência técnica
9
... adotar tecnologia de ponta em produtos buscando sempre os maiores
avanços tecnológicos
10 ... adotar constantemente técnicas inovadoras no processo produtivo
Bloco 2 – Execução de estratégias nas cadeias de suprimentos: Esta parte refere-se à execução
de estratégias empresariais em conjunto, alinhamento de ações, desenvolvidas com o apoio de
outros membros da cadeia.
NOSSA CADEIA PRODUTIVA (FORNECEDORES DE QUÍMICOS,
FERTILIZANTES, SEMENTES; PRODUTORES, TRADINGS,
TRANSPORTADORES ETC) ENTENDE QUE...
... investimentos em armazenagem possibilita a confiabilidade de entrega dos
1
produtos
2
... a qualidade do produto é construída com a colaboração de todos
3
... o nível de serviço de assistência técnica deve ser elevado
4
... a cadeia deve proporcionar a redução dos custos do produto
5
... deve ofertar linhas de crédito para custeio da produção
6
... deve disseminar constantemente tecnologia de ponta em produtos
7
... deve disseminar novas técnicas e processos produtivos

NOTA

Bloco 3 – Gestão da coopetição – relacionamentos de cooperação e competição: Refere-se à
habilidade de gestão de relacionamentos na cadeia, em específico a habilidade de coopetição competir e cooperar simultaneamente, com os outros membros da cadeia. Este bloco está
divido em 2 partes.
Parte 1: As próximas questões referem-se detecção de situações de coopetição. Tensões
externas e internas nos relacionamentos que demandam a habilidade de coopetição
NA MINHA CADEIA PRODUTIVA (FORNECEDORES DE QUÍMICOS,
NOTA
FERTILIZANTES, SEMENTES; PRODUTORES, TRADINGS,
TRANSPORTADORES ETC) ...

... surgem conflitos como consequência de competir e cooperar ao mesmo tempo
1 Ex: (Ás vezes ocorrem desentendimentos com parceiros já estabelecidos,
durante a negociação)
2 ... é difícil manter o equilíbrio de cooperar em uma situação e competir em outra
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(Ex: em alguns casos é difícil saber onde “brigar menos”, ser menos “agressivo”,
em uma negociação para não perder o parceiro e vice-versa)
... existe um dilema quanto a divisão de valores quando os ganhos (ou custos)
3 são criados conjuntamente (ex: uma aplicação a mais que teve que ser feita, e
gerou um custo a mais para ser dividido)
... é difícil equilibrar interesses econômicos divergentes (ex: em algumas
4 situações é difícil chegar a um fechamento pois, cada um vê a situação pelo seu
lado)
... os relacionamentos com os parceiros criam demandas ou expectativas que
5 geram frustações na minha empresa (Ex: Em algumas situações por causa das
parcerias temos alguns aborrecimentos intermamente)

Parte 2: As próximas questões referem-se as habilidades necessárias para o
gerenciamento dos relacionamentos com clientes e fornecedores da cadeia produtiva
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva - 0 discordo
totalmente
10 concordo totalmente
PARA UM BOM GERENCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA É NOTA
IMPORTANTE...
... desenvolver estratégias alternativas para gerenciar a cooperação (é
1 preciso buscar alternativas de negociação e relacionamento para manter
as parcerias)
... desenvolver estratégias alternativas para gerenciar a competição (é
2 preciso buscar alternativas de negociação e relacionamento para
resolver as disputas comerciais)
... balancear as demandas contraditórias (divergentes) sem canibalizar o
3 relacionamento (é preciso saber equilibrar os interesses sem prejudicar
o relacionamento)
... estabelecer relações (inter)pessoais com seus parceiros (é preciso
4 conhecer o seu parceiro no dia a dia, ser próximo dele, construir uma
relação de longo prazo)
... a capacidade de aplicar novos conhecimentos e tecnologias e
disseminar a informação em toda a cadeia (é preciso saber aplicar as
5
tecnologias e conhecimentos e transmitir isso para fornecedores,
produtores e clientes)
...estabelecer ao longo do tempo relacionamentos de confiança e
reciprocidade, canalizando esforços em reputação e comprometimento
6
( é preciso criar uma reputação, se esforçar para manter esse nome e
cumprir os compromissos)
Bloco 4 – Desempenho da cadeia de suprimentos e da empresa: Este bloco está
dividido em duas partes a primeira refere-se ao desempenho operacional da cadeia de
suprimentos e a segunda refere-se ao desempenho da empresa.
Parte 1: A cadeia de suprimentos
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva - 0 discordo
totalmente
10 concordo totalmente
NOSSA CADEIA PRODUTIVA...
NOTA
1 ..está apta a entregar os pedidos livre de erros
2 ...está direcionada para garantir uma alta produtividade (performance)
3 ...proporciona a formação de parcerias entre clientes e fornecedores
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4
5
6

... utiliza a assistência técnica de maneira consistente (resolver
problemas de qualidade)
...entrega produtos de qualidade
... tem iniciativas de redução de custo

Parte 2: Esta parte refere-se ao desempenho operacional da Empresa
Dê uma nota de 0 a 10 indicando o quanto você concorda com a assertiva - 0 discordo
totalmente
10 concordo totalmente
Nos últimos 5 anos ...
NOTA
...a margem de lucro da minha empresa cresceu mais que a dos
1
concorrentes (outras empresas com a mesma atividade)
...nossa empresa melhorou o seu posicionamento em relação a outras
2 empresas (se houvesse um rank com a melhor e a pior empresa a sua
subiu ou desceu?)
...aumentamos constantemente o número de parcerias com outros
3
agentes da cadeia
...o maior alinhamento da minha empresa com a cadeia de suprimentos
4
resultou em um melhor desempenho da empresa
...gerenciar a coopetição - cooperação e competição - resultou em um
5
melhor desempenho da empresa
..os ganhos da minha empresa cresceram mais que os ganhos de outras
6
empresas com a mesma atividade
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APÊNDICE G – ESTATÍSTICA DESCRITIVAS
Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Prioridades Competitivas
N
Válido

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão

Ausente

PC1 - Volume de Produção

157

0

9,24

10,00

10

1,220

4

10

1450

PC2 - Controle de custos

157

0

9,12

10,00

10

1,398

1

10

1432

PC3 - Qualidade do produto

157

0

9,31

10,00

10

1,012

5

10

1462

PC4 - Confiabilidade de entrega

157

0

9,57

10,00

10

,826

6

10

1503

PC5 - Redução dos custos

157

0

8,82

9,00

10

1,448

1

10

1385

PC6 - Crédito de custeio

157

0

8,61

9,00

10

1,705

3

10

1352

PC7 - Confiabilidade do produto

157

0

9,39

10,00

10

1,030

4

10

1475

PC8 - Assistência técnica

157

0

8,96

10,00

10

1,473

3

10

1406

PC9 - Tecnologia

157

0

8,91

9,00

10

1,313

5

10

1399

PC10 - Inovação processo

157

0

8,85

9,00

10

1,331

5

10

1389

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.

Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Alinhamento da Cadeia
N
Válido

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão

Ausente

AC1 - Alinhamento confiabilidade

157

0

8,20

8,00

10

1,624

3

10

1288

AC2 - Alinhamento qualidade

157

0

8,05

8,00

10

1,616

3

10

1264

AC3 - Alinhamento assistência técnica

157

0

8,13

8,00

10

1,604

4

10

1276

AC4 - Alinhamento custos

157

0

7,71

8,00

10

1,975

0

10

1210

AC5 - Alinhamento credito custeio

157

0

8,36

9,00

10

1,549

3

10

1313

AC6 - Alinhamento tecnologia produtos

157

0

8,85

9,00

10

1,255

4

10

1390

AC7 - Alinhamento inovação processo

157

0

8,61

9,00

10

1,339

4

10

1351

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.

Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Tensões da Coopetição
N

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão
Válido

Ausente

TC1 - Conflito cadeia

157

0

6,99

7,00

8

2,256

0

10

1097

TC2 - Equilíbrio coopetitivo

157

0

7,10

8,00

8

2,209

0

10

1114

TC3 - Divisão de valores

157

0

6,65

7,00

8

2,579

0

10

1044

TC4 - Divergência econômica

157

0

7,38

8,00

8

2,240

0

10

1159

TC5 - Frustração interna

157

0

6,76

7,00

8

2,373

0

10

1062

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.

414

Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Gestão da Coopetição
N

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão
Válido

Ausente

GC1 - Gestão cooperação

157

0

8,62

9,00

10

1,849

0

10

1353

GC2 - Gestão competição

157

0

8,67

9,00

10

1,384

3

10

1361

GC3 - Gestão relacionamento

157

0

8,78

9,00

10

1,537

2

10

1379

GC4 - Relacionamento interpessoal

157

0

8,99

9,00

10

1,377

2

10

1411

GC5 - Gestão conhecimento

157

0

8,97

9,00

10

1,407

2

10

1408

GC6 - Gestão reputação

157

0

9,50

10,00

10

0,972

5

10

1492

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.

Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Desempenho da Cadeia
N

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão
Válido

Ausente

DC1 - Desempenho confiabilidade

157

0

6,79

7,00

7

1,978

0

10

1066

DC2 - Desempenho produtividade

157

0

8,10

8,00

8

1,390

3

10

1271

DC3 - Desempenho gestão relacionamento

157

0

7,97

8,00

8

1,542

2

10

1251

DC4 - Desempenho assistência técnica

157

0

7,40

8,00

8

1,687

2

10

1162

DC5 - Desempenho qualidade

157

0

8,06

8,00

8

1,404

3

10

1266

DC6 - Desempenho custo

157

0

7,29

8,00

8

1,871

0

10

1144

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.

Tabela XX – Estatística Descritiva do Construto Desempenho da Empresa
N
Válido

Média

Mediana

Moda

Desvio

Mínimo

Máximo

Soma

Padrão

Ausente

DE1 - Desempenho lucro

157

0

6,99

7,00

5

1,982

0

10

1098

DE2 - Desempenho posicionamento

157

0

7,76

8,00

8a

1,858

2

10

1219

DE3 - Desempenho parcerias

157

0

7,74

8,00

8

1,837

1

10

1215

DE4 - Desempenho alinhamento

157

0

8,14

8,00

8

1,550

0

10

1278

DE5 - Desempenho coopetitivo

157

0

8,27

8,00

8

1,500

0

10

1299

DE6 - Desempenho financeiro

157

0

7,26

7,00

8

1,837

2

10

1140

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa.
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