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EDITORIAL 
Cadernos da Universidade do Café Brasil - Volume 6

A Universidade do Café Brasil tem o prazer de apresentar 
o sexto volume de sua publicação: Cadernos da Univer-
sidade do Café. 

Este volume contem as cinco melhores monografias dos 
alunos do 4º Curso de Pós-Graduação Lato Senso em 
Gestão do Agronegócio Café, realizado em Machado-MG 
em parceria com a Associação das Entidades de Café do 
Sul de Minas (ASCAFÉ), gestora do Centro de Excelência 
do Café – Sul de Minas. Vale ressaltar que a ação con-
junta das cooperativas Coopama, Cooparaiso, Cocatrel, 
Coccamig, CooperRita, Minasul, Coomap, Coopercam, 
resultou no estabelecimento de mais um convênio com 
o Sistema OCEMG/SESCOOP. Este sistema é formado 
por duas instituições: Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais e o Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Cooperativismo que juntas atuam no cresci-
mento e desenvolvimento do cooperativismo mineiro, 
financiando parte de projetos relevantes como este.

O Curso de Pós-graduação em Gestão do Agronegócio 
Café possui 500 horas sendo: 400 de horas de aulas 
e 100 horas de trabalho individual para elaboração da 
monografia de conclusão do curso. O curso compreende 
disciplinas de formação em: Economia e Coordenação 
do Agronegócio Café; Administração Geral, Governança 
e Cooperativismo; Matemática e Gestão Financeira; Co-
mercialização e Marketing; bem como, Temas especiais 
relacionados ao agronegócio café. 

A primeira turma deste curso aconteceu em Guaxupé-
MG, resultado de uma parceria com a COOXUPE. A 
segunda turma aconteceu em Franca-SP, em parceria 
com a COCAPEC. A terceira turma foi em Patrocínio-
MG, resultado de uma parceria com a FUNDACCER. A 
quarta turma ocorreu em Machado-MG, em parceria com 
as ASCAFÉ. Em todos os locais o curso foi muito bem 
recebido pelos cafeicultores. Já formamos um total de 
149 especialistas em gestão do agronegócio café, com 
Diploma registrado junto ao Ministério da Educação do 
Brasil por delegação da Faculdade FIA de Administração 
e Negócios, entidade que recebeu em 2011 a avaliação 
máxima do MEC, 5. 

Vale repetir que a Universidade do Café Brasil é uma ini-
ciativa e um investimento da illycaffè, procurando benefi-
ciar seus fornecedores associados ao Clube illy do café, 
Cooperados fornecedores e seus filhos, bem como o 

corpo técnico de cooperativas nas ciências da gestão, 
da economia e do sistema agroindustrial do café. O 
PENSA-Centro de Conhecimentos em Agronegócios da 
USP, estabelecido na FIA-Fundação Instituto de Adminis-
tração, gerencia o projeto Universidade do café Brasil 
para a Illy a 11 anos. 

Abaixo mostra-se o gráfico, ano a ano, dos especialistas 
formados e diplomados pela UDC Brasil/Faculdade FIA 
e o total.

Um dos principais diferenciais deste curso é a com-
posição do corpo docente, que se compõe de 60% de 
Doutores em Ciências (Ph.D´s), 20% de Mestres em 
Ciências (M.Sc´s), 8% de diplomados com MBA e 8% de 
diplomados com Graduação. Acrescente-se que, destes 
Doutores, 20% tem Pós-Doutorado. 

Em recente pesquisa feita com ex-alunos a média de no-
tas no quesito “qualidade dos professores” foi 9. Abaixo 
reproduzimos alguns depoimentos dos alunos:

• Este curso transformou a gestão da minha propriedade 
e como pessoa ampliou minha visão geral, tornando-a 
mais abrangente. 

• Acredito ser a Educação o único instrumento para 
crescimento, evolução de uma sociedade. As oportu-
nidades são geradas em função do conhecimento que 
temos e demonstramos, sendo assim acredito que a 
grande maioria dos alunos aumentou de forma expressi-
va sua empregabilidade, e principalmente a capacidade 
de gerar novas alternativas, novos processos, para uma 
melhor gestão no agronegócio.
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• Após fazer um curso como este, ninguém é mais o 
mesmo. O conhecimento com relação ao café fica muito 
acima de qualquer pessoa que não tenha o curso.

• Quando fizemos o curso a atividade cafeeira estava 
num processo de crise financeira, e o curso foi uma 
grande motivação para que olhássemos para dentro de 
nosso negócio e descobríssemos pontos de melhoria e 
oportunidades de crescer. 

• Venho de outra formação e outro segmento de merca-
do, com o curso tive a oportunidade de estar cercado de 
pessoas que sabiam muito sobre o assunto. O que cer-
tamente me proporcionou um avanço de conhecimento 
que não adquiriria em cinco anos. Aprendi a planejar, 
gerenciar, dirigir e controlar uma propriedade cafeeira, 
com eficácia e eficiência, gerando uma melhor qualidade 
de vida para toda a comunidade interna. 

Os trabalhos apresentados neste volume, orientados 
pela equipe de professores do PENSA e desenvolvidos 
pelos alunos durante o Curso realizado em Machado-
MG, abrangem assuntos diversos do interesse da comu-
nidade cafeeira como:

• Viabilidade da produção sustentável de café em uma 
fazenda do sul de minas gerais

• A influência do pós-colheita na viabilidade da Cédula 
de Produto Rural - CPR

• O preparo do processo sucessório nas propriedades 
rurais do sul e sudoeste de minas gerais

• Gestão de pessoas: estratégia para ampliação de 
vantagens competitivas na cafeicultura

• Plano de negócio Cooperativa Agrária de Machado 
Coopama - Filial Santana

A universidade do café Brasil, desde sua criação em 
2000, tem como metas: 

• gerar conhecimentos, 

• difundir e fornecer informações, 

• melhorar a performance técnica e econômica dos for-
necedores.

Estes são os objetivos do curso de pós-graduação 
e desta publicação que esperamos que seja do seu 
proveito.

Desejamos boa leitura a todos.

Prof. Dr. Samuel Ribeiro Giordano

Profa. Dra. Christiane Leles Rezende De Vita
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1VIABILIDADE DA PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEL DE CAFÉ EM UMA 
FAZENDA DO SUL DE MINAS GERAIS

Edilene Souza de Oliveira Ferreira

RESUMO

Nos dias de hoje torna-se cada vez mais necessário pro-
duzir com sustentabilidade para atender aos mercados 
nacionais e internacionais e também para legar aos des-
cendentes uma propriedade que continue a produzir 
com qualidade rentabilidade e visando os aspectos soci-
ais por longos anos.

Além dos órgãos de controle ambiental estar cada vez 
mais severos quanto à exigência do cumprimento das 
rígidas leis ambientais em vigor no Brasil, também o con-
sumidor final cobra cada vez mais um respeito do produ-
tor, para com a produção sustentável de alimentos.

Visando também uma crescente preocupação com o 
meio ambiente, com recursos naturais cada vez mais 
escassos, com as variações climáticas, o produtor está 
mais preocupado em conciliar esses fatores, produção 
com sustentabilidade. 

Para cumprir esses requisitos, o produtor esta adequan-
do sua propriedade para atender tanto a legislação lo-
cal como os códigos de conduta proposto por entidades 
certificadoras independentes.

Os códigos de conduta de entidades são critérios inter-
nacionalmente reconhecidos. Estes códigos se baseiam 
nas convenções internacionais da Organização Interna-
cional do Trabalho – OIT, e incluem também os princí-
pios de boas práticas agrícolas – BPF preconizado pela 
tecnologia disponível pelos órgãos de pesquisa na área 
especifica.

A Fazenda no Sul de Minas, onde foi realizado esse tra-
balho, tem tradição em produzir café desde os anos ses-
senta e adotou as boas práticas de produção – BPF no 
ano de 2004, quando sofreu a primeira auditoria interna 
para verificar os requisitos para produção de café com 
qualidade.

A adequação ambiental e as técnicas de boas práticas de 
produção foram preconizadas, através de Procedimen-
tos Operacionais Padronizados – POPs - por consultores 

competentes nas suas respectivas áreas (ambiental, so-
cial e técnicas de produção). Tecnologias estas, imple-
mentadas com todo rigor, que vem rendendo retornos 
significativos para o proprietário e trabalhadores.

Com os dados levantados através de documentos da Fa-
zenda, verificou-se que as práticas adotadas em relação 
aos aspectos ambientais vêem atendendo a legislação 
tanto ambiental brasileira, como a exigida pela norma da 
certificadora.

1.1 - INTRODUÇÃO

Neste estudo tem-se como objetivo compreender a im-
portância da sustentabilidade ambiental numa fazenda 
de café. Identificar as dificuldades e facilidades adotadas 
na fazenda para se adequar a legislação ambiental e, 
dessa forma, compreender a inter-relação entre o meio 
ambiente e a produção de café sustentável.  

Todos os aspectos técnicos envolvidos nas atividades da 
fazenda visando a produção de café sustentável serão 
utilizados na pesquisa a fim de comparar e observar qual 
o melhor caminho a ser seguido. Neste cenário tem-se 
o seguinte problema de pesquisa: Que medidas tomar 
para diminuir ou neutralizar a influência da produção de 
café sobre o meio ambiente, isto é, sem interferir (agredir) 
nas APP´s, florestas, cursos de rios e matas ciliares?

Dando ênfase ao desenvolvimento sustentável: pretende-
se verificar se é possível produzir café sem provocar da-
nos ao meio ambiente, através de manejo e técnicas dis-
poníveis à sustentabilidade e determinar se o conjunto 
de medidas adotadas na Fazenda está conseguindo pro-
duzir café sem agredir ao meio ambiente.

1.2 - REVISÃO DE LITERATURA

O café e a sustentabilidade ambiental
“Caso as cidades forem destruídas e os campos forem conservados, 
as cidades ressurgirão, mas se queimarem os campos e conserva-
rem as cidades, estas não sobreviverão”. Benjamin Franklin
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A cafeicultura ainda é uma das atividades mais impor-
tantes do Brasil, pois, além de manter o homem no cam-
po, propicia oportunidade de trabalho para milhões de 
pessoas numa época em que a oferta de mão-de-obra 
é infinitamente superior à demanda. Ainda, a cafeicul-
tura é a única opção viável para milhares de pequenos 
produtores, nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 
Paraná e até São Paulo (ZAMBOLIM; ZAMBOLIM, 2006).

Nos séculos 19 a 20, houve baixo incremento na produ-
tividade de café, considerando-se a média nacional, a 
despeito de inúmeras técnicas modernas colocadas a 
disposição dos produtores, inclusive as variedades me-
lhoradas. No cenário mundial o Brasil ocupa o primeiro 
lugar na produção de café. No entanto, a produtividade 
média brasileira está em torno de 17 sacas beneficiadas 
por hectare, consideradas muito baixas; a Costa Rica 
tem a maior produtividade média por hectare em torno 
de 27 sacas beneficiadas por hectare. A produção de 
café com qualidade constitui outro grande problema da 
cultura, principalmente, nas pequenas propriedades, que 
são responsáveis pelo contingente de maior expressão 
na produção nacional. Uma das explicações para essa 
baixa produtividade tem sido a quantidade insuficiente 
de fertilizantes aplicada por planta ou por área e a falta 
de um plano de conservação do solo. Além disso, as la-
vouras eram plantadas em áreas recém-desmatadas e 
a cafeicultura tradicional era totalmente dependente dos 
agroquímicos, principalmente os de classe toxicologia I 
e II, que são poluentes, de alta toxicidade para o homem 
e os animais e de grande impacto ambiental. Portanto, 
não se levava em consideração a proteção ao meio am-
biente (solo, ar e água), o respeito às leis ambientais e 
trabalhistas, nem havia preocupação em produzir café 
com qualidade e sustentabilidade. O termo sustentabili-
dade foi definido pela ONU como “aquele que atende as 
necessidades do presente sem comprometer a possibili-
dade das gerações futuras de atenderem ás suas próprias 
necessidades” (ZAMBOLIM; ZAMBOLIM, 2006).

Como o conhecimento da problemática ambiental se 
manifestou e consolidou, principalmente na Europa, 
pela exigência dos consumidores e importadores de fru-
tas e hortaliças, a agricultura passou a ser reconhecida 
como uma atividade que degrada de forma significativa 
o meio-ambiente, além de utilizar recursos naturais em 
grandes quantidades. A idéia reinante é que a agricul-
tura é a atividade humana que mais destrói habitats, para 
abrir espaço para culturas e a que mais utiliza terra e 
água. A cafeicultura, embora seja uma das atividades 
que mais demandam mão-de-obra, também esta entre 

as de maior custo ambiental. Esta atividade poluente 
e que utiliza recursos naturais não renováveis. Mesmo 
aqueles que cultivam o café como culturas de subsistên-
cia, que não utilizam as modernas técnicas de produção, 
degradam o meio ambiente regional, pela utilização de 
recursos naturais, principalmente o solo, esgotando seus 
nutrientes, e de produtos florestais e animais. Por outro 
lado, os cafeicultores que utilizam a moderna tecnologia 
sem os devidos cuidados degradam o meio ambiente 
por meio da erosão, da poluição e do desperdício de 
recursos naturais (ZAMBOLIM; ZAMBOLIM, 2006).

A cafeicultura necessita buscar o caminho da qualidade 
no comercio e do desenvolvimento sustentável para 
vencer a competitividade no comercio internacional. Isso 
implica a reavaliação das técnicas de produção, tendo 
em vista que os consumidores, cada vez mais, querem 
garantias não só da qualidade dos produtos, mas tam-
bém da qualidade da produção. Isso significa na visão 
de Hildebrandt (1990), as tecnologias deverão estar em 
conformidade com os ambientes em que serão usadas 
e não dominar esses ambientes. Portanto, é necessário 
ampliar o enfoque agro ecológico da agricultura. Nas 
propriedades rurais que produzem café, deve ser im-
plantada uma concepção mais abrangente de preserva-
ção ambiental e que restrinja, por exemplo, a uns poucos 
aspectos de conservação do solo. Além disso, a partici-
pação do Brasil no comercio internacional do café pres-
supõe cada vez mais uma postura correta em relação ao 
meio ambiente, ao trabalhador e a segurança dos produ-
tos ou, em síntese, em relação ao desenvolvimento sus-
tentável (ZAMBOLIM; ZAMBOLIM, 2006).

Por tudo isso, é indispensável à adoção de um sistema 
holístico de produção, que esta contida dentro da filoso-
fia e do marco legal da produção integrada de produtos 
vegetais, cujos conteúdos devem servir como um instru-
mento a mais para o país permanecer nos mercados e 
conseguir abrir novos nichos. Assim, espera-se que: o 
ambiente, o solo e água nas áreas de cafeicultura não 
sejam tão poluídos, o produto final tenha qualidade, a 
produtividade seja aumentada e a cafeicultura tenha 
sustentabilidade econômica, ecologia e ambiental (ZAM-
BOLIM; ZAMBOLIM, 2006).

De acordo com a lei estadual 14.309 de 19 de junho de 
2002, no Art. 10 – considera-se área de preservação per-
manente aquela protegida nos termos desta lei, revestida 
ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a esta-
bilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de
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fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-
estar das populações humanas e situada:

a) 30m (trinta metros), para curso d’água com largura 
inferior a 10m (dez metros);

b) 50m (cinqüenta metros), para curso d’água com lar-
gura igual ou superior a 10m (dez metros) e inferior a 
50m (cinqüenta metros);

c) 100m (cem metros), para curso d’água com largura 
igual ou superior a 50m (cinqüenta metros) e inferior a 
200m (duzentos metros);

d) 200m (duzentos metros), para curso d’água com lar-
gura igual ou superior a 200m (duzentos metros) e infe-
rior a 600m (seiscentos metros);

e) 500m (quinhentos metros), para curso d’água com lar-
gura igual ou superior a 600m (seiscentos metros);

III – ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou 
artificial, desde o seu nível mais alto, medido horizontal-
mente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de:

a) 15m (quinze metros) para o reservatório de geração 
de energia elétrica com até 10 ha (dez hectares), sem 
prejuízo da compensação ambiental;

b) 30m (trinta metros) para a lagoa ou reservatório situa-
do em área urbana consolidada;

c) 30m (trinta metros) para corpo hídrico artificial, exce-
tuados os tanques para atividade de aqüicultura;

d) 50m (cinqüenta metros) para reservatório natural de 
água situado em área rural, com área igual ou inferior a 
20 ha (vinte hectares);

e) 100m (cem metros) para reservatório natural de água 
situado em área rural, com área superior a 20 ha (vinte 
hectares);

IV – em nascente, ainda que intermitente, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50m 
(cinqüenta metros);

V – no topo de morros monte ou montanha, em área de-
limitada a partir da curva de nível correspondente a dois 
terços da altura da elevação em relação à base;

VI – em encosta ou parte dela, com declividade igual ou 
superior a cem por cento ou 45° (quarenta e cinco graus) 
na sua linha de maior declive, podendo ser inferior a esse 
parâmetro a critério técnico do órgão competente, tendo 
em vista as características edáficas da região;

VII – nas linhas de cumeada, em seu terço superior em 

relação à base, nos seus montes, morros ou montanhas, 
fração essa que pode ser alterada para maior, a critério 
técnico do órgão competente, quando as condições am-
bientais assim o exigirem;

VIII – em borda de tabuleiro ou chapada, a partir da li-
nha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100m 
(cem metros), em projeção horizontal;

IX – em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos me-
tros);

X – em ilha, em faixa marginal além do leito maior sa-
zonal, medida horizontalmente, de conformidade com a 
largura mínima de preservação permanente exigida para 
o corpo d’água;

XI – em vereda.

§ 1° – Considera-se, ainda, de preservação permanen-
te, quando declarada por ato do poder público, a área 
revestida ou não com cobertura vegetal, destinada a:

I – atenuar a erosão;

II – formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e 
das ferrovias;

III – proteger sítio de excepcional beleza, de valor cientí-
fico ou histórico;

IV – abrigar população da fauna ou da flora raras e amea-
çadas de extinção;

V – manter o ambiente necessário à vida das populações 
indígenas;

VI – assegurar condições de bem-estar público;

VII – preservar os ecossistemas.

§ 2º - No caso de reservatório artificial resultante de bar-
ramento construído sobre drenagem natural ou artificial, 
a área de preservação permanente corresponde à esta-
belecida nos termos das alíneas “d” e “e” do inciso III 
do caput deste artigo, exceto a área de preservação per-
manente de represa hidrelétrica, que terá sua abrangên-
cia e sua delimitação definidas no plano diretor da bacia 
hidrográfica, observada a legislação pertinente, sem pre-
juízo da compensação ambiental. 

§ 3° – Os limites da área de preservação permanente 
previstos na alínea “a” do inciso III deste artigo poderão 
ser ampliados, de acordo com o estabelecido no licen-
ciamento ambiental e, quando houver, de acordo com o 
Plano de Recursos Hídricos da bacia onde o reservatório 
se insere.
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§ 4º - Na inexistência do plano diretor a que se refere o § 
2º - deste artigo, a área de preservação permanente de 
represa hidrelétrica terá a largura de 30m (trinta metros), 
sem prejuízo da compensação ambiental e da obriga-
ção de recuperar as áreas de preservação permanente 
degradadas, assegurados os usos consolidados, inclu-
sive para fins de exploração de atividades agrícolas com 
culturas perenes de porte arbóreo ou arbustivo, e os atos 
praticados até a data de publicação do plano diretor. 

De acordo com a lei estadual 14.309 de 19 de junho de 
2002, no Art. – considera-se reserva legal a área loca-
lizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
ressalvada a de preservação permanente, representativa 
do ambiente natural da região e necessária ao uso sus-
tentável dos recursos naturais, à conservação e reabilita-
ção dos processos ecológicos, à conservação da biodi-
versidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, 
equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área 
total da propriedade.

Sabe-se que a água é um recurso natural essencial à 
vida, mesmo sendo um recurso renovável do total de 
águas terrestres somente 3% são água doce. O maior 
problema que envolve a água é na verdade o acesso ao 
produto e não “ainda” a sua falta já que do total de água 
doce, 97% estão nas geleiras e somente o restante 3% 
estão espalhados pelos lagos nascentes rios e lençóis.

O Brasil é um país parcialmente privilegiado em recur-
sos hídricos, possuindo 14% da reserva de água doce 
do mundo.

A agricultura é o setor que utiliza o maior volume de gas-
tos com água retirada da natureza, ela usa 69% contra 
21% da indústria.  É uma atividade que está diretamente 
ligada com o meio ambiente. Nos seus aspectos nega-
tivos destacam-se erosão física, química e biológica 
dos solos, perda da capacidade de retenção de água 
no solo, contaminação de solos, águas, ar e alimentos, 
produção de resíduos, consumo de água para irrigação, 
alterações de ecossistemas que afetam a flora e a fauna 
local (Vecchia R. O Café e a Sustentabilidade Ambiental 
Agrícola).

  Nas fazendas de café que processam o café por via 
úmida utiliza água em abundancia. Quando não há reci-
clagem da água nesse processo para cada litro de fruto 
processado consome-se 3 a 5 litros de água limpa na 
lavagem e separação dos frutos, segundo estudos da 
Universidade Federal de Lavras (MG).

Além do alto consumo de água o processamento do café 

por via úmida traz um problema ambiental que é a água 
residual. Esta é altamente poluente porque acumula ma-
térias orgânicas e nutrientes como fósforo potássio e ni-
trogênio.

“O lançamento dos efluentes da água utilizada no pro-
cessamento do café por via úmida em corpos hídricos, 
sem tratamento adequado, é proibido pela legislação 
brasileira. Devem sofrer processo de limpeza para retor-
nar limpos à natureza” (Vecchia R. O Café e a Sustenta-
bilidade Ambiental).

Segundo pesquisadores da Embrapa Café a tecnologia 
mostra maneiras de reutilizar por até cinco vezes a água 
usada para lavagem do café.

Através das certificações, as fazendas de café recebem 
orientações quanto às possibilidades de reuso da água 
tornando a produção mais sustentável ecologicamente 
tratando os recursos naturais de forma que continuem 
disponíveis para as gerações futuras.

Segundo Oscar Rodriguez a adoção de técnicas de 
gestão administrativa mais economicamente racionais 
e a utilização sustentável dos recursos ambientais dis-
poníveis naturalmente nas propriedades, é que esta im-
portante parcela da produção nacional de café conseguira 
melhorias significativas em seus resultados econômicos 
e sócio-ambientais e assim poder trilhar o caminho do 
desenvolvimento sustentável da cafeicultura.

 A Organização Internacional para Controle Biológico 
e Integrado contra Animais e Plantas Daninhas – OILB 
define a Produção Integrada como produção econômi-
ca de um vegetal de alta qualidade, para cuja obtenção 
dá-se prioridade aos métodos ecologicamente corretos, 
minimizando a utilização de agroquímicos e seus efeitos 
secundários negativos sobre o meio ambiente e a saúde 
humana.

A Produção Integrada pode ser definida como um sistema 
de exploração agrária, que produz alimentos e outros 
produtos de alta qualidade mediante o uso dos recursos 
naturais e de mecanismos reguladores para minimizar o 
uso de insumos poluentes, assegurando uma produção 
sustentável. Esse sistema tem por finalidade reduzir a 
aplicação de defensivos agrícolas, utilizarem preferen-
cialmente tecnologias adequadas ao ambiente, aumen-
tar a renda da exploração agrícola, reduzir e eliminar fon-
tes e poluição ambiental da cultura. Acredita-se que o 
interesse mundial na obtenção de produtos agrícolas na 
forma mais natural possível poderá ser um fator positivo 
para compensar as perdas de rentabilidade, do ponto de 
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vista do consumo. 

Para obter a Produção Integrada (certificação), a Fazen-
da em estudo submete as técnicas utilizadas no campo 
e pós-colheita com todas as anotações referentes aos 
fertilizantes, produtos fitossanitários e praticas culturais 
adotadas e ainda esta sujeita a uma inspeção não avisa-
da pelo menos uma vez ao ano para fins de verificação.

A seguir são listadas as diretrizes gerais para Produção 
Integrada de Café (adotada na Fazenda): 

1. Capacitação agrícola: capacitação técnica con-
tinuada em praticas agrícola conforme requisitos da 
Produção integrada em: operação e calibragem de 
equipamentos e maquinários de aplicação de defen-
sivos agrícolas e controle e identificação de pragas e 
doenças;

2. Capacitação em segurança no trabalho: capacitação 
técnica dos funcionários em segurança no trabalho;

3. Capacitação em educação ambiental: capacitação 
técnica dos funcionários em proteção ambiental;

4. Recursos naturais: conservação do ecossistema ao 
redor das lavouras;

5. Material propagativo: utilizar material isento de 
patógenos, com registro de procedência credenciada 
e com certificado fitossanitário, conforme legislação vi-
gente e material resistente ou tolerante ás doenças;

6. Implantação dos campos (lavouras): condições de 
aptidão edafoclimaticas e compatibilidade com re-
quisitos da cultura e do mercado, quanto a fatores de 
densidade de plantio e compatibilidade com requisitos 
de controle de pragas, produtividade e qualidade do 
produto;

7. Nutrição das plantas: utilização de fertilizantes con-
forme a legislação vigente, realizar analise química 
do solo e do tecido vegetal, incorporar corretivo pelo 
menos três meses antes do plantio, estabelecer um 
programa de fertilização das áreas, com base em re-
ceituário técnico, conforme legislação vigente, levar 
em conta a extração de nutrientes e se as perdas no 
ciclo agrícola, adotar técnicas que minimizam as per-
das por lixiviação e outras.

8. Manejo do solo:

a. Manejo de cobertura do solo, com objetivo de con-
trolar o processo de erosão.

b. Herbicidas: utilizar herbicidas registrados, medi-
ante receituário técnico, conforme legislação vigente; 

minimizar uso de herbicidas no ciclo agrícola, para 
evitar resíduos; e registrar as aplicações.

9. Manejo da parte aérea da lavoura: proceder à con-
dução e poda visando o equilíbrio entre a atividade 
vegetativa e a produção regular, conforme requisitos 
da cultura.

10. Proteção integrada da cultura: utilizar preconizados 
no Manejo Integrado de Pragas – MIP. Priorizar o uso de 
métodos naturais e biológicos. A incidência de pragas 
deve ser regularmente avaliada e registrada, por meio 
de monitoramento. Utilizar produtos químicos registra-
dos, mediante receituário técnico conforme legislação 
vigente, adotar sistemas adequados de amostragem e 
diagnostico para tomada de decisões em função dos 
níveis mínimos de intervenção, elaborar grade de agro-
químico de uso pela cultura e praga. Proceder à ma-
nutenção e calibração periódica, utilizando métodos 
e técnicas reconhecidas. Os operadores aplicadores 
devem utilizar equipamentos, utensílios, trajes e os 
demais requisitos de proteção de prevenção de aci-
dente no trabalho com agroquímicos. Fazer a tríplice 
lavagem, conforme o tipo de embalagem, e após a 
inutilização, encaminhá-la aos postos de coleta para 
reciclagem.

11. Colheita e pos-colheita:         

Procedimentos para cada etapa da colheita e pós-co-
lheita, detalhando como se devem realizar cada tarefa, 
destacando os cuidados de segurança alimentar, se-
gurança do trabalho e proteção ao meio ambiente, de 
forma que o trabalhador tenha um documento que o 
instrua a realizar cada tarefa de forma adequada.

1.3 - METODOLOGIA

Método de estudo de caso descritivo envolvendo a Fa-
zenda no Sul de Minas, suas técnicas e meios adota-
dos para a preservação do meio ambiente, durante a 
produção de cafés. 

Pesquisa bibliográfica dando suporte teórico as técnicas 
e procedimentos adotados. 

Todos os aspectos técnicos envolvidos nas atividades da 
Fazenda serão utilizados na pesquisa.

Gerenciamento das atividades na Fazenda no Sul de Mi-
nas:

1. Riscos ambientais na Fazenda.
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Os perigos e riscos ambientais foram feitos através de 
levantamento em nível de campo, visitando os setores: 
armazenamento de insumos, oficinas, lavouras de café, 
processamento de café, áreas de proteção ambiental, 
as áreas de vivência dos trabalhadores rurais – mora-
dias, conforme o Anexo I. Este levantamento foi feito por 
Engenheiros Agrônomos – responsáveis técnicos pela 
produção agrícola e ambiental da Fazenda.

Com os levantamentos dos perigos e riscos ambien-
tais, foram tomadas medidas para minimizá-los. Com a 
adoção de tecnologias consagradas, foram confeccio-
nados procedimentos operacionais padronizados – POP, 
com o objetivo de padronizar as operações realizadas na 
Fazenda e servir de documentados para auditorias das 
empresas certificadoras.

POP é o documento que expressa o planejamento do tra-
balho repetitivo que deve ser executado para o alcance 
da meta padrão. Contem: listagem dos equipamentos; 
peças e materiais utilizados na tarefa, incluindo-se os  
instrumentos de medida; padrões da qualidade; des-
crição dos procedimentos da tarefa por atividades críti-
cas; condições de fabricação, de operação e pontos 
proibidos de cada tarefa; pontos de controle (itens de 
controle e características da qualidade) e os métodos 
de controle; relação de anomalias passíveis de ação; 
roteiro de inspeção periódicas dos equipamentos de 
produção.

Como e quem deve fazer um POP?

Transcrever as tarefas rotineiras que todos fazemos 
mecanicamente para uma folha de papel nem sempre 
é uma tarefa fácil, talvez seja um pouco cansativa, mas 
devemos tomar alguns cuidados.

- Nunca copie procedimentos de livros ou de outras or-
ganizações, existem particularidades que só o nosso es-
tabelecimento tem e isso é de fácil percepção por parte 
do responsável do estabelecimento ou ainda por ação 
de auditores, nem tão experientes.

- A pessoa que executa a tarefa é quem deve colaborar 
com o desenvolvimento do procedimento, ele é o dono 
do processo. Existe ainda um caráter psicológico que 
faz com que o funcionário se sinta parte integrante do 
Sistema da Qualidade do estabelecimento e que as dire-
trizes desse sistema não sejam uma imposição da alta 
administração. 

- O funcionário tem que ser treinado, habilitado e quali-
ficado para a execução de sua tarefa. Sendo assim, es-
creva o que você faz e faça o que está escrito. 

- Faça constantes análises críticas (pelo menos duas 
vezes por ano) sobre a aplicabilidade de seus procedi-
mentos e se os mesmos ainda estão sendo seguidos.

- A linguagem utilizada no POP deverá estar em con-
sonância com o grau de instrução das pessoas envolvi-
das nas tarefas, dê preferência para uma linguagem 
simples e objetiva. 

O conteúdo do POP, assim como sua aplicação, deverá 
ter o completo entendimento e familiarização por parte 
dos funcionários que tenham participação direta e/ou 
indireta na qualidade final daquele procedimento. Nor-
malmente a ingerência de supervisores, coordenadores 
e diretores neste ponto é uma das causas de ineficiência 
na implantação de um Sistema da Qualidade. Cabendo 
aos mesmos as responsabilidades pela revisão e aprova-
ção do POP.

Qual a finalidade do POP?

Um POP tem o objetivo de se padronizar e minimizar a 
ocorrência de desvios na execução de tarefas fundamen-
tais, para o funcionamento correto do processo. Ou seja, 
um POP coerente garante ao usuário que a qualquer 
momento que ele se dirija ao estabelecimento, as ações 
tomadas para garantir a qualidade sejam as mesmas, 
de um turno para outro, de um dia para outro. Ou seja, 
aumenta-se a previsibilidade de seus resultados, mini-
mizando as variações causadas por imperícia e adapta-
ções aleatórias, independente de falta, ausência parcial 
ou férias de um funcionário.

O POP também tem uma finalidade interna de ser um 
ótimo instrumento para a Gerência da Qualidade para 
praticar auditorias internas. Ou seja, funcionários de um 
setor auditam outro setor e de posse de um POP do setor 
auditado o auditor encontra subsídios técnicos para in-
dagações e verificação da eficácia da metodologia, as-
sim como sua familiarização entre os auditados.

Em função dos perigos e riscos ambientais foram feitos 
os POPs, conforme a listagem abaixo.

2. Processo de utilização de águas residuais do pre-
paro do café.

Anexo II.

3. Processo de coleta de amostra de águas.

Anexo III.

4. Plano de gestão de águas no preparo do café.

Anexo IV.
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5. Escolha de área para novos plantios.

Anexo V.

6. Prevenção e controle de erosão.

Anexo VI.

7. Autorização Ambiental de Funcionamento.

A Fazenda começou a ser adequada a partir de junho 
de 2004, com o objetivo de obter a certificação para 
produção de café sustentável.

Em 2004 foi feita a primeira auditoria, e a partir de 2005 
foram feitas auditorias de re-certificações.

O preparo e a padronização das operações e seus regis-
tros são necessários para atingir a certificação, sendo 
importante também a consciência das questões ambi-
entais de todos envolvidos no processo de certificação, 
visando deixar um patrimônio saudável para os seus  
descendentes. 

1.4 - CONCLUSÃO

Com os dados levantados através de documentos da Fa-
zenda, verificou-se que as práticas adotadas em relação 
aos aspectos ambientais vêem atendendo a legislação 
tanto ambiental brasileira como a exigida pela norma da 
certificadora. 

Dessa forma, comprovou-se através do método utilizado 
de registro dos Procedimentos Operacionais Padrão, 
das práticas de gestão de água, de resíduos, de conser-
vação do solo, de amostragens de água, de escolhas de 
áreas de plantio respeitando a legislação, da proteção 
da fauna e flora, que a produção de café da Fazenda é 
feita de forma sustentável do ponto de vista socioambi-
ental, agredindo de forma mínima o meio natural.

1.5 - RECOMENDAÇÕES:

A Análise de Riscos Ambientais “corresponde a uma 
estimativa prévia da probabilidade de ocorrência de um 
acidente e a avaliação das suas conseqüências sociais, 
econômicas e ambientais” (Bitar ; Ortega, 1998).

Deste modo, esse instrumento trata da identificação de 
situações de risco em um empreendimento em funcio-

namento, bem como da caracterização das conseqüên-
cias potencias ao meio ambiente, à comunidade, ao 
empreendimento e seus funcionários, caso o acidente 
ocorra.

A aplicação desse instrumento tem sido realizada princi-
palmente em instalações onde há utilização de produtos 
químicos (adubos, agrotóxicos, entre outros).

A Análise de Riscos Ambientais deve necessariamente 
levar em consideração os possíveis efeitos ambientais 
de um eventual acidente (Bitar ; Ortega, 1998).

A partir da identificação dos riscos ambientais e com a 
implantação de medidas preventivas associadas, o ins-
trumento em questão acaba reduzindo a possibilidade 
de ocorrência de acidentes ambientais.

Deste modo, a Análise de Riscos Ambientais deve fazer 
parte permanente de programas de gerenciamento ambi-
ental, principalmente nos casos de fazendas que utilizam 
produtos químicos em geral, com poder contaminante e 
que se encontrem em áreas onde os processos possam 
acarretar acidentes ambientais.
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ANEXOS

Anexo I – Planilha de avaliação de perigos e riscos ambientais

Atividade: Armazenamento de Combustíveis - óleo diesel e gasolina

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Armazenamento de 
Combustíveis

Fogo e /ou 
explosão

Fonte de ignição:
Eletricidade estática;
Faísca mecânica ou 
elétrica ou isqueiro/
cigarro

Poluição das 
águas ar e 
solo.
Destruição de 
edificações.

Aterramento equipamentos, manutenção 
das instalações elétrica, prevenção no 
uso de ferramentas, sinalização de perigo, 
proibido fumar, instalação de extintor de 
incêndio, treinamentos adequados.

LF 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Armazenamento de 
Combustíveis

Vazamentos Manutenção inade-
quada ou falha, 
tanques absoletos.

Poluição das 
águas ar e 
solo.

Inspeções / manutenções periódicas, caixa 
de contenção, caixa de contenção e sepa-
radora de água/óleo, caixa de emergência: 
ferramentas adequadas e absorventes.

LF 9.605
DF 3.179
NR 7, 12, 16, 
23, 31

Armazenamento de 
Combustíveis

Abasteci-
mento

Falta de cuidado 
no abastecimento e 
fora da plataforma 
de abastecimento, 
equipamentos com 
vazamentos.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Procedimento, treinamento, manutenção 
equipamentos, caixa de contenção e sepa-
radora água/óleo.

LF 9.605
DF 3.179
DF 3.179

Atividade: Manutenção Mecânica de Tratores, Implementos e demais equipamentos de Preparo de Café.

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Óleos e graxas 
usados

Vazamentos e 
derramamen-
tos.

Negligencia na troca 
de óleo e lubrificação 
e fora da plataforma 
de abastecimento ou 
da oficina, equipa-
mentos com vaza-
mentos.

Poluição 
águas, ar e 
solo.

Manutenção na plataforma de abaste-
cimento/troca de óleo, manutenção na 
oficina (piso impermeabilizado). Descarte 
adequado (coleta seletiva para aterro de 
lixo contaminado de filtros usados). Venda 
de óleos para empresas de reciclagem.

LF 9.605
DF 3.179

Filtros de óleo 
usados

Descartes 
inadequados

Negligencia na troca 
do filtro de óleo e fora 
das dependências da 
oficina de manuten-
ção.

Poluição águas 
e solo.

Manutenção na plataforma de abas-
tecimento/troca de óleo, manutenção na 
oficina (piso impermeabilizado). Descarte 
adequado (coleta seletiva para aterro de 
lixo contaminado de filtros usados).

Lei 9.605
DF 3.179

Vidro de lâmpadas Descartes 
inadequados

Negligência na 
manutenção dos 
tratores, implementos 
e equipamentos.

Poluição águas 
e solo.

Manutenção em campo, providenciar as 
proteções necessárias.  Descarte ade-
quado (coleta seletiva para aterro de lixo 
contaminado de peças usadas). Venda 
das peças como sucata para empresas de 
reciclagem.

Lei 9.605
DF 3.179
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Peças contaminadas 
com óleo (retentores, 
buchas, juntas, entre 
outras).

Descartes 
inadequados.

Negligência na 
manutenção dos 
tratores, implementos 
e equipamentos.

Poluição águas 
e solo.

Manutenção na plataforma de abas-
tecimento/troca de óleo, manutenção na 
oficina (piso impermeabilizado). Manuten-
ção em campo, providenciar as proteções 
necessárias.  Descarte adequado (coleta 
seletiva para aterro de lixo contaminado 
de peças usadas). Venda das peças como 
sucata para empresas de reciclagem.

Lei 9.605
DF 3.179

Atividade: Armazenamento e manuseio de agrodefensivos

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Agrodefensivos Derramamen-
tos durante o 
abastecimento 
e preparo da 
calda

Negligencia, falta de 
treinamento.

Poluição das 
águas e solo.

Treinamentos, preparo das misturas de 
agrodefensivo no depósito. Cobrir o solo 
sob o pulverizador. Uso de kit de emergên-
cia no abastecimento e preparo da calda.

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Vazamentos 
dos equipa-
mentos de 
pulverização

Falta de manutenção 
ou inadequada.

Poluição das 
águas e solo. 

Manutenção dos equipamentos de pulver-
ização. Substituição dos equipamentos 
obsoletos.  

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Armazena-
mento

Vazamentos e derra-
mamentos e embala-
gens danificadas.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Depósito com piso impermeabilizado (con-
creto) e com drenagem, caixa de conten-
ção, treinamentos, kit de emergência.

Lei 9.605
DF 3.179

Transporte Vazamentos, negli-
gência.

Poluição das 
águas e do 
solo.

Procedimentos, treinamentos, kit de 
emergência, absorventes, enxada, lona 
plástica, caixa de contenção para trans-
porte.

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Embalagens Descarte inadequa-
do, queima das 
embalagens.

Poluição: solo, 
água e ar.

Tríplice lavagem, perfurar, armazenamento 
e devolução, arquivar notas fiscais. 

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Aplicação 
nas Áreas de 
Preservação 
Permanente – 
APP

Negligência falta de 
sinalização.

Poluição água, 
ar e solo.

Procedimentos Operacionais, treinamen-
tos, sinalização das APP. 

Lei 9.605
DF 3.179
NR 31

Atividade: Armazenamento de fertilizantes químicos.

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Fertilizantes químicos Derrama-
mentos e 
vazamentos. 

Goteiras no depósito, 
embalagens danifica-
das, negligência no 
transporte e preparo 
da solução para a 
fertirrigação. 

Poluição das 
águas e solo.

Depósito com piso impermeabilizado e 
com retenção para evitar escorrimentos, 
substituir embalagens danificadas, procedi-
mento e treinamentos para manuseio, kit 
de emergência.

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Super 
dosagens na 
aplicação de 
fertilizantes.

Poluição água 
e solo.

Responsável técnico, análise de solo, NR 31

Aplicação 
em Áreas de 
Preservação 
Permanente - 
APP.

Negligência falta de 
identificação das APP.

Poluição água 
e solo.

Procedimentos Operacionais, sinalização 
das APP.

NR 31
DF 3.179
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Atividade: Preparo do café – lavagem, despolpamento, secagem e benefício.

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Águas para preparo 
de café

Consumo de 
fontes não 
sustentável e 
esgotamento 
do manancial.

Consumo sem 
controle de água no 
preparo.

Esgotamento 
do manancial, 
prejuízo para a 
fauna e flora.

Outorga de águas junto a IGAM, uso de 
água no lavador e despolpador em circuito 
fechado com tratamento de decantação e 
“filtração”, administração do consumo.

Lei 9.605
DF 3.179

Águas residuárias Lançamento 
no ambiente 
sem tratamen-
to e vazamen-
tos.

Contaminar águas, 
ar e solo – rico em 
potássio solúvel em 
água, alta DBO e 
BQO.

Poluição das 
águas e solo.

Armazenamento tanque para estabilização 
da matéria orgânica, sedimentação de 
matérias mais densas, fertirrigação da cana 
de açúcar.

Lei 9.605
DF 3.179

Lenha para fornalhas 
(secadores)

Uso de lenha 
não legali-
zada.

Exploração de flo-
resta sem autorização 
do IEF e aquisição 
de lenha de terceiros 
sem regularização 
perante o IEF.

Desmatamen-
tos, assorea-
mento de 
mananciais de 
água, erosão 
do solo, danos 
à fauna. 

Licenciamento ambiental para exploração 
florestal, utilização de lenha de lavouras de 
café podadas, árvores mortas das matas, 
utilização de restos de construção e serra-
rias. Licença ambiental.

Lei 9.605
DF 3.179

Cinzas das fornalhas 
(secadores)

Lançamento 
no ambiente 
sem tratamen-
to adequado. 

Disposição inade-
quada das cinzas. 
Material rico em 
potássio.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Incorporada a casca de café para compos-
tagem

Lei 9.605
DF 3.179

Casca de café: 
Úmida e seca

Lançamento 
no ambiente 
sem trata-
mento.

Disposição inade-
quada da casca do 
café. Material rico em 
potássio.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Armazenamento em área protegida 
contra inundação e “compostagem” para 
produção de fertilizante orgânico para 
lavoura de café.

Lei 9.605
DF 3.179

Black-out Falta de 
energia e / ou 
sobrecarga no 
sistema.

Sobrecarga no 
sistema.

Consumo 
de água dos 
reservatórios. 
Danos à fauna 
e flora dos 
reservatórios.

Racionalização do uso da energia elétrica. 
Monitoramento de consumo. Uso de equi-
pamentos mais econômicos e de menor 
potência. Iluminação dimensionada com as 
necessidades.

**

Atividade: Resíduos diversos (domésticos e escritório)

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Lixo doméstico (es-
critórios, banheiros, 
entre outras).

Contaminar 
água, ar e 
solo, trans-
missão de 
doenças.

Disposição inadequa-
da.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Coleta seletiva, descarte adequado, 
conscientização / educação ambiental da 
população da Fazenda.

Lei 9.605
DF 3.179
NR 7, 16, 23, 
31

Esgoto doméstico Contaminar 
água, ar e 
solo, trans-
missão de 
doenças.

Disposição inadequa-
da.

Poluição das 
águas, ar e 
solo.

Uso racional da água, conscientização 
/ educação ambiental da população da 
Fazenda, tratamento do esgoto - fossas 
sépticas.

Lei 9.605
DF 3.179

Atividade: Incêndios naturais ou criminosos

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Fogo Incêndios 
florestais

Descargas elétricas 
naturais, criminoso, 
falta de cuidados 
fumantes.

Poluição ar e 
solo, destrui-
ção da fauna e 
flora.

Construção/manutenção aceiros, sinaliza-
ção, conscientização / educação ambien-
tal, treinamentos combate incêndio, 
sinalização, brigada de incêndio, controle 
com água e abafadores manuais, sistema 
de alerta: Polícia Ambiental, IEF e Corpo de 
Bombeiros.

Lei 9.605
DF 3.179
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Atividade: Implantação de lavouras.

Perigo Risco Causa
Impacto 

ambiental
Medidas preventivas e corretivas Legislação

Desmatamento Desmatar 
áreas protegi-
das por lei.

Erosão do solo, 
extinção de espécies 
da fauna e flora entre 
outras. 

Desequilíbrio 
ambiental, 
redução de 
nascentes, 
poluição das 
águas, entre 
outras. 

Selecionar áreas para implantação somen-
te as que não estejam protegidas por lei e 
se for liberada pelo IEF-MG.

Lei 9.605
LE 14.309
DE 43.170

Anexo II - Processo de utilização de águas residuais do preparo do café.

UTILIZAÇÃO DE
ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Data Emissão Revisões Responsável Técnico Procedimento

30/04/2004        07/07/04 Eng. Gil de Faria Leite Nº 6.3

1. Objetivos e Campos de Aplicação
Destinação adequada de águas residuárias do preparo de café
CAMPO DE APLICAÇÃO: Preparo de café 

2. Definições
Não há

3. Procedimento
• Definição: são águas enriquecidas (contaminadas) por elementos químicos e/ou compostos orgânicos originárias do processamento do 
café.
• Caracterização das águas residuárias:

Parâmetro Concentração

pH 3,5 – 5,2

Sólidos totais 14.000 – 18.200 mg.L-1

DQO 18.600-29.500 mg.L-1

DBO 10.500-14.340 mg.L-1

Nitrogênio total 400 mg.L-1

Fósforo total 16 mg. L-1

Potássio total 1.140  mg.L-1

Fonte: www.ufv.br/poscolheita/aguas/caracterização.htm em acesso 15/02/04

• Volume médio diário produzido de águas residuárias (volume do lavador, volume da caixa de reciclagem, reposição de água no processo e 
água de lavagem dos equipamentos):

Volume lavador 4,5 m³

Volume caixa de reciclagem 7,5 m³

Volume reposição (1 caixa reciclagem) 7,5 m³

Volume lavagem equipamentos 3,5 m³

Volume total 23,0 m³

• As águas residuárias serão utilizadas na fertirrigação de pastagem, previamente subsolada, da Fazenda.
• Análise das águas: anualmente deverá ser retirada uma amostra da água residuária para análise.
• Anualmente o solo da pastagem deverá ser analisado para monitorar os teores de nutrientes.
• Equipamento utilizado para fertirrigação:
• Canal com gradiente de 0,5% e com oito interceptores a cada 50 metros;
• Manejo:
Cada dia da semana um dos interceptores é fechado, de modo que o solo a jusante do canal receba as águas no máximo uma vez por 
semana.

4. Controles
• Controle de aplicação de águas residuarias
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5. Segurança e saúde Ocupacional
Equipamentos de proteção individual para manuseio de fertilizantes:
Avental de PVC;
Luvas de látex;
Botinas.

6. Segurança Alimentar
• Não há

Anexo III - Processo de coleta de amostra de águas.

COLETA DE AMOSTRA DE ÁGUAS

Data Emissão Revisões Responsável Técnico Procedimento

30/04/2004 07/07/04 Eng. Guy Carvalho Nº 6.7

1. Objetivos e Campos de Aplicação
Objetivo: Coleta de amostras de águas
Campo de Aplicação: Fazenda 

2. Definições
Não há

3. Procedimento
• Materiais necessários: recipiente, capacidade 500 ml, de vidro esterilizado (fervido em água por vinte minutos), caixa de isopor e etiquetas 
para identificação.
• Abrir a torneira ou registro do ponto que será colhida amostra e deixar escorrer por três a cinco minutos
• Destampar o recipiente e colher a amostra, tomando cuidado para não tocar nas bordas e tampa do recipiente e na água.
• Após encher o recipiente tampá-lo, colocar na caixa de isopor e identificar (Fazenda, data e horário).
• Enviar a amostra para o Laboratório com as instruções da análise desejada.   

4. Controles
• Não há

5. Segurança e saúde Ocupacional
• Usar luva látex

6. Segurança Alimentar
• Não há

Anexo IV - Plano de gestão de águas no preparo do café.

Todos os segmentos da sociedade atual buscam atingir 
o que chama de desenvolvimento “sustentável.” Como 
não poderia de ser, o setor agrícola também tem busca-
do está meta, por meio da “agricultura sustentável.” Esta 
nada mais é do que a maneira de produzir alimentos com 
quantidade e com qualidade, preservando o ambiente e 
assegurando que as bases naturais da vida e os ciclos 
da natureza se conservem para as futuras gerações.

A água cobre 71% da superfície do planeta, mas, no en-
tanto apenas uma pequena quantidade encontra-se po-
tencialmente disponível para o consumo, já que 95,5% 
são águas salgadas e 2,2% estão congeladas nas ge-
leiras. Restam, portanto 2,3% de água doce utilizável, 
incluindo lagos, cursos d’água e atmosfera, mas, so-
bretudo água do solo e subsolo. O volume das águas 
subterrâneas é três vezes maior do que as águas super-

ficiais. Porém ainda se encontram praticamente indispo-
níveis devido à dificuldade e ao custo de exploração.

No que se refere ao nível de consumo mundial, pratica-
mente 75% das águas são utilizadas na agricultura; a in-
dústria e a mineração utilizam 21% e somente 4% são 
utilizados para o consumo doméstico nas cidades. Nos 
últimos 60 anos a população mundial dobrou, enquanto 
o consumo de água multiplicou por sete.

Na produção de café, desde a lavoura até o seu preparo 
a água é essencial. É de responsabilidade dos produto-
res rurais usá-la de modo racional, sempre com o objeti-
vo de reduzir seu uso.

Nas lavouras de sequeiro – aquelas lavouras cultivadas 
em condições naturais, apenas as águas das chuvas su-
pre as suas necessidades. Já para as áreas com déficit 
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hídrico há necessidade de suprir a água via irrigação de 
águas geralmente superficiais, tornando o custo de pro-
dução.

Durante o preparo do café por via úmida, o consumo de 
água é pouco expressivo em relação ao consumo da la-
voura. O maior problema das águas utilizadas durante o 
preparo é que as águas que saem do processo apresen-
tam alto poder de poluição, sendo necessários cuidados 
especiais no lançamento das mesmas no ambiente. A 
maneira mais eficaz de reduzir este problema é reduzir 
ao máximo possível o seu consumo no preparo. Todo 
esforço neste sentido não serão em vão.

Aspectos que podem reduzir o consumo de água no pre-
paro do café

1. Utilização de equipamentos de baixo consumo: lava-
dores, descascadores e desmucilador;

2. Reciclagem da água no processo de descascamen-
to;

3. Utilização de filtro para as águas residuárias; 

4. Utilizar roscas sem fim com chapa perfurada nas sa-
ídas dos grãos de café ou palhas dos equipamentos, 
retornando as águas para o sistema;

5. Utilizar bomba de alta pressão para a higienização 
dos equipamentos;

6. Regulagens adequadas dos equipamentos (confor-
me instrução do fabricante);

7. Treinamentos dos Funcionários;

8. Manutenções adequadas dos equipamentos:

a. Eliminação de vazamentos nas tubulações e cana-
letas;

b. Manutenção das gaxetas das bombas;

c. Manutenção dos registros (válvulas) dos equipa-
mentos;

d. Manutenção de filtros;

e. Colocação de anteparos nos pontos onde há proje-
ção de água para fora dos equipamentos.

Gerenciamento do consumo de água

É a ferramenta que deve ser mais explorada, pois a maio-
ria dos produtores desconhece o consumo de água no 
sistema de preparo de café.

Gerenciar é saber os utilizar os recursos disponíveis 
(água) de forma racional, sem prejudicar o ambiente.

Alternativas podem ser utilizadas para calcular o consu-
mo de água no preparo do café. Desde a medição dos 
reservatórios até o cálculo do volume dos equipamentos 
(lavador e caixas de reciclagem) e com a estimativa de 
reposição de água no sistema podem ser utilizados para 
estes fins.

Determinando o consumo de água no preparo e com o 
volume de café do dia calcula-se a relação volume de 
água por volume de café, geralmente expresso em litro 
de água por litro de café.

O monitoramento do consumo de água deve ser feito 
com a finalidade de comparações entre safras. Podendo 
assim estabelecer metas de redução no consumo.

Anexo V - Escolha de área para novos plantios.

ESCOLHA DE ÁREA PARA
NOVOS PLANTIOS

Data Emissão Revisões Responsável Técnico Procedimento

30/04/2004 1-09/02/2010 Engº Guy Carvalho Nº 1.1

1. Objetivos e Campos de Aplicação
Em caso de novos plantios, escolher a área adequada de acordo com a cultura e a legislação ambiental e código florestal.
Campo de Aplicação: Lavoura

2. Definições
Não há
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3. Procedimento
3.1 - Verificar se a área proposta para plantio é adequada à cultura
Verificar se a área proposta para novo plantio tem altitude adequada, face, boa fertilidade e quais os riscos ambientais (geada, ventos pre-
dominantes) do local.

3.2 - Verificar se não é uma área de proteção ambiental ou protegida por Lei
Consultar código florestal de MG–LE 14.309/02 e DE 43.710/04
Caso a área em estudo para plantio for de mato, mas não protegido por lei, somente executar os serviços após autorização do IEF-MG.
Anexo: Código Florestal de Minas Gerais

4. Controles
• Não há

5. Segurança e saúde Ocupacional
• Não há

6. Segurança Alimentar
• Laudos técnicos.
• Análises químicas de solo.

Anexo VI – Prevenção e controle de erosão.

PREVENÇÃO E CONTROLE DE EROSÃO

Data Emissão Revisões Responsável Técnico Procedimento N° de Anexos

30/04/2004 1-09/02/2010 Engº Guy Carvalho Nº 1.1

1. Objetivos e Campos de Aplicação
Padronizar a operação para otimizar resultados evitando perdas por erosão
CAMPO DE APLICAÇÃO: Lavoura

2. Definições
Terraço de base estreita: Operação conservacionista que consiste no corte de camada superficial do solo seguindo linha em nível, favorecen-
do que a água da chuva corra com menor velocidade. Largura de 1 a 2,0 m.

3. Procedimento
1ª. Técnica - Prática roçada – prevenção: controle das plantas daninhas com utilização de roçadeira mecânica manual ou enxada, variando de 
acordo com a área, compondo cobertura morta que irá proteger solo.

2ª. Técnica - Aplicação de herbicida de pós-emergência com formação de muching (cobertura morta) após dessecação das plantas daninhas, 
compondo uma cobertura morta que irá proteger o solo.

3ª. Técnica - Adubação Verde – plantio de leguminosas tais como o nabo forrageiro, crotalária ou tremoço com objetivo de dar cobertura de 
solo e após a roçada originar cobertura morta.

4ª. Técnica – Construção de terraço base estreita – No ano de plantio e ou na renovação são construídos os terraços.
Podem-se usar estas quatro técnicas ou suas combinações de acordo com a estratégia, variando de acordo com a área, a idade das plantas e 
a fase da cultura.

Vegetação de carreadores: Todos os carreadores deverão durante o período chuvoso permanecer com vegetação permitindo apenas o uso 
ocasional de roçadeiras, com isto garantindo maior retenção de água. 

Outras Informações:
1º plantio em nível:
Os carreadores a medida do possível são construídos também em nível com os pendentes alternados, evitando assim concentração de água.

4. Controles
• Preencher formulário - Controle diário atividades.

5. Segurança e saúde Ocupacional

6. Segurança Alimentar
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2 A INFLUÊNCIA DO PÓS-COLHEITA NA 
VIABILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO 
RURAL (CPR)

Antonio Gabriel Menezes Ferraz

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo mostrar que o produtor 
rural de café, utilizando processos recomendados de 
pós-colheita em sua propriedade, viabilizará a emissão 
de CPR (Cédula de Produto Rural) como forma de finan-
ciamento da sua produção. Para tanto, será feita uma 
revisão de literatura sobre os processos de pós-colheita 
e do custo de produção de café. Apresentará o processo 
de classificação do café, a descrição do produto em um 
contrato de Cédula de Produto Rural – CPR, Contrato 
Futuro de Café e o Padrão BM&F (Bolsa de Mercadorias 
e Futuros). Será feita também, uma relação entre os pre-
ços de café praticados no mercado, para os tipos de café 
mais comercializados e os tipos de CPR’s emitidas pelo 
produtor, verificando o diferencial de preços entre os 
padrões produzidos e os das CPR’s, bem como a equi-
valência em sacas de café destas diferenças. Será feita 
ainda, com os preços levantados no mercado, uma che-
cagem da variação dos preços em função da classifica-
ção do café quanto ao seu tipo e bebida. Espera se que 
este trabalho contribua com o produtor rural para atentar 
nos seus processos de pós-colheita e viabilize a tomada 
de decisão para o tipo de CPR (Cédula de Produto Rural) 
que será emitida e negociada no mercado. 

2.1 - INTRODUÇÃO

A Cédula de Produto Rural (CPR) é um instrumento que 
o produtor rural tem a sua disposição no mercado de 
venda do seu produto, com recebimento no ato da for-
malização da negociação e entrega futura da mercado-
ria, na quantidade, qualidade, em local e data constantes 
no contrato. A CPR pode ser física ou financeira. A CPR 
Física pressupõe a entrega da mercadoria no vencimen-
to do contrato e a CPR Financeira será liquidada em 
moeda corrente, no valor devidamente corrigido por um 
índice previsto no contrato. Pretende-se aqui apresentar 

alguns subsídios para que o produtor de café faça um 
processo adequado de pós-colheita, conseguindo assim 
um produto de excelente qualidade e mostrando que a 
CPR (Cédula de Produto Rural) é uma ferramenta impor-
tante para o produtor de café e que deve ser utilizada 
por todos aqueles que têm um domínio dos processos 
de produção, pós-colheita e conhecimento do seu custo 
de produção, pois desta forma eles conseguirão produ-
zir café com qualidade e tipo semelhante ao do contrato 
da CPR e como conseqüência poderão comprometer-se 
com o mercado, emitindo sua Cédula de Produto Rural 
e buscando financiar seus custos com a própria produ-
ção.

Neste contexto, o problema a ser investigado é: Con-
siderando a CPR (Cédula de Produto Rural) um instru-
mento de autofinanciamento do produtor rural de café, 
o pós-colheita poderá ser determinante na viabilidade 
desta operação?

O objetivo geral será: Verificar se um processo de pós-
colheita influenciará na operacionalização da CPR na 
modalidade física ou na modalidade financeira.

Os objetivos específicos compreendem:

• Verificar se a viabilidade da CPR (Cédula de Produ-
to Rural) aumenta a partir da melhora da qualidade do 
café.

• Verificar se os cuidados no pós-colheita, poderão pro-
porcionar ao produtor de café, melhores opções de liqui-
dação de sua CPR (Cédula de Produto Rural), ou seja, 
liquidação física e financeira.

• Verificar se a precificação do café no mercado varia de 
acordo com a sua classificação quanto ao número de 
defeitos (tipo) e sua bebida. 

Justificativa

Demonstrar que a CPR (Cédula de Produto Rural) é um 
instrumento de custeio e hedge1 a disposição do pro-
dutor rural, que por muitas vezes não reconhece que o 
sucesso da operação financeira estará diretamente rela-
cionado às técnicas de pós-colheita aplicadas em suas 
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atividades.

2.2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.2.1 - O Pós-Colheita

A colheita é uma operação importante, influenciando o 
custo de produção e a qualidade do café. Essa operação 
envolve a utilização de cerca de 50% de toda a mão-de-
obra empregada anualmente na lavoura e representa 25 
a 30% do custo direto de produção. Em razão da épo-
ca e do modo de sua execução, constitui a base para 
obtenção de boa matéria-prima (frutos de café), a qual, 
recebendo o preparo adequado, poderá influenciar a 
qualidade final do café (PIMENTA, 2003).

A colheita de café com qualidade pode ser feita empre-
gando-se vários métodos distintos: por derriça no pano 
ou cesto, semi-seletiva, seletiva ou a dedo e semi-me-
cânizada ou mecânica. A escolha depende das seguin-
tes condições: do clima no inverno, se seco ou úmido, 
da disponibilidade de mão-de-obra e de equipamentos, 
do tipo de solo (arenoso ou argiloso), do tipo e manejo 
da lavoura (idade, variedade, espaçamento, altura das 
plantas etc.) e do processo de preparo pós-colheita a 
ser adotado. É importante seguir as seguintes recomen-
dações: colher e preparar separadamente os cafés “de 
árvore” e os de chão (“cafés de varrição”) e levar o café 
derriçado, o mais rápido possível, para o processamento 
da lavagem. O café colhido não deve permanecer amon-
toado na lavoura por mais de seis horas (BARTHOLO; 
GUIMARÃES, 1997).

Segundo Matiello (1991), o café colhido deve ser aba-
nado imediatamente depois de ser realizada a derriça, 
sendo em seguida levado para a lavagem, pois a prática 
tem demonstrado que, quanto maior for o tempo de con-
tato dos grãos com o chão ou sua permanência na árvo-
re, maior é a incidência de grãos pretos, considerados 
os piores defeitos do café. Respeitadas as capacidades 
de lavagem e secagem do café, o sistema de colheita 
deve ser realizado no menor espaço de tempo possível, 
evitando-se, assim, que esta coincida com as floradas do 
próximo ano agrícola.    

De acordo com Borém et al. (2008), geralmente o café 
é colhido com um teor de água variando entre 30 a 65% 
(bu), portanto sujeito as condições favoráveis a uma rápi-
da deterioração, é necessário para preservação da qua-
lidade que seja submetido a um processo de secagem 

antes de armazenar. Ainda de acordo com os mesmos 
autores, das etapas do pós-colheita: processamento, se-
cagem, armazenamento, beneficiamento e transporte, a 
secagem é a etapa de maior relevância, tanto do ponto 
de vista de consumo de energia e formação dos custos 
de processamento como do ponto de vista da preserva-
ção da qualidade. 

Na cafeicultura brasileira predomina, em mais de 70%, 
a preparação do café por via seca e nesse processo, a 
qualidade do produto dependerá das condições climá-
ticas da zona de produção e dos cuidados adotados 
na pré-colheita, colheita e preparo dos cafés para evitar 
fermentações indesejáveis, que podem ser de natureza 
lática, acética, butírica ou propriônica (MELLO, 1986).

O preparo “por via seca” não dispensa, totalmente, o uso 
de água no processo, pois é indicado o emprego do la-
vador/separador, seguindo-se a secagem, o armazena-
mento e o beneficiamento (SILVA et al., 1995).

No processo via úmida, utilizam-se somente os frutos 
maduros, eliminando rapidamente a casca e seguindo 
para a secagem. Neste processo é possível obter-se, 
mesmo em regiões climáticas não propícias, café com 
melhor padrão de qualidade e bebida (PALACIN, 2007).

A remoção de impurezas e a separação dos grãos por 
estádios de maturação são procedimentos que, se ado-
tados, irão contribuir para melhorar a qualidade final do 
produto e, ainda, possibilitar uma secagem mais unifor-
me (DONZELES, 2002).

A seca excessiva provoca perda de peso do café, além 
de aumentar o aparecimento de grãos quebrados duran-
te o beneficiamento, representando maiores gastos de 
mão-de-obra, de carvão, de lenha ou gás GLP e de ener-
gia elétrica. No entanto, um café mal seco, ainda úmido, 
tem sua qualidade e seu valor depreciados, devido ao 
seu mau aspecto (grãos manchados, esbranquiçados) e 
à sua precária conservação (LACERDA FILHO, 1986).

A secagem do café é comparativamente mais difícil de 
ser executada do que a de outros produtos, em virtude 
de o teor inicial de água ser elevado, geralmente em tor-
no de 60%. Com isso, a velocidade de deterioração em 
sua primeira fase de secagem é maior, causando redu-
ção na qualidade do produto (GUIMARÃES et al., 1998).

Essencialmente, podem ser considerados dois métodos 
de secagem: natural e artificial (HALL, 1980; LASSERAN, 
1979). A secagem natural é realizada pela ação do sol e 
do vento e depende totalmente das condições atmosféri-
cas (BOLDUC, 1978). Esse método de secagem é o mais 
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difundido no Brasil e responde segundo Roa (1977), por 
mais de 70% da secagem dos diferentes produtos agrí-
colas no país.

A secagem em terreiros é conseguida de forma a passar 
os grãos pelo ar, por meio da movimentação continua 
pela ação de um rodo. Este método tem uma baixa taxa 
de secagem e a exposição do produto a agentes bio-
lógicos, juntamente com a possibilidade de ocorrência 
de condições climáticas desfavoráveis, no momento da 
colheita, podem favorecer o ataque de microrganismo, 
influenciando diretamente a sua qualidade (MATIELLO, 
1991). A área do terreiro deve ser dimensionada de acor-
do com o volume de produção da propriedade.

Rossi e Roa (1980) afirmaram que, entre os diversos mé-
todos de preservação da qualidade de produtos agríco-
las, a secagem apresenta a vantagem de ser uma ope-
ração simples e de baixo custo; entretanto, sabe-se que 
esse processo, se mal conduzido, pode trazer sérios 
problemas ao produto.

A escolha de um secador depende: a) da capacidade e 
custo compatíveis; b) da durabilidade (vida útil); c) da 
rapidez na carga e descarga; e d) do menor consumo 
de energia por tonelada de água evaporada e, sempre, 
levando-se em conta a qualidade do café que se deseja 
obter (PIMENTA, 2003). 

De acordo com Borém et al. (2008), depois do ataque 
de fungos e da ocorrência de fermentações indesejáveis, 
as elevadas temperaturas e taxas de secagem têm sido 
consideradas como os principais fatores para perda da 
qualidade do café, durante a pós-colheita. 

2.2.2 - O Custo de Produção

O custo de produção do café deve ser conhecido pelo 
produtor e detalhado por etapa de produção, colheita, 
pós-colheita, financeiro, depreciação, fixo, operacional, 
e demais.

A determinação e a avaliação de custos são cercadas 
de muitas dificuldades, além de apresentarem elevado 
grau de subjetividade, pois envolvem a avaliação correta 
de bens produtivos e a avaliação da vida útil dos bens 
e preços dos insumos e serviços, dentre outros. Além 
disso, estão amplamente relacionadas com a tecnologia 
empregada. Outra fonte de variação nos cálculos dos 
custos diz respeito à finalidade e à decisão que se pre-
cisa tomar. Dependendo da finalidade dos cálculos e da 
situação da empresa, maior ou menor o número de itens 

são incluídos no cálculo (VALE et al., 1999).

Todo produtor rural de qualquer atividade explorada, 
independente do seu tamanho, tem por obrigação, até 
por uma questão de sustentabilidade e de permanência 
na atividade, conhecer seu custo de produção. É sabi-
do também, que há uma grande dificuldade do produtor, 
seja por não contar com colaboradores que tenham fa-
cilidade para escrever as anotações ou ele próprio não 
estar tempo integral na propriedade, mas é de extrema 
necessidade que sejam anotadas todas as operações, 
horas gastas, insumos utilizados e os dias gastos para 
execução de cada tarefa. Estes dados são de fundamen-
tal importância para determinação e o conhecimento do 
custo de produção de um talhão e o final de toda a la-
voura.

Resumidamente é necessária uma descrição sucinta da 
determinação de um custo de produção: Custo Total é a 
soma do custo fixo com o custo variável.

Os custos fixos são aqueles correspondentes aos recur-
sos que têm duração superior ao curto prazo (período 
entre o emprego de recursos e a resposta em forma de 
produto), e, portanto sua recomposição só é verificada a 
longo prazo. Esses custos não se incorporam totalmente 
ao produto a curto prazo, fazendo-os em tantos ciclos 
quanto permitir sua vida útil (REIS et al. 2001; SILVA, 
REIS, 2001). Nos custos fixos são considerados em ge-
ral, todos os gastos com aquisição da terra, de maqui-
nas, equipamentos, benfeitorias, impostos e taxas fixas.

Os custos variáveis têm duração inferior ou igual ao curto 
prazo, sendo, portanto, sua recomposição feita a cada 
ciclo do processo produtivo, já que os mesmos se incor-
poram totalmente ao produto no curto prazo, não sen-
do claramente aproveitados para outro ciclo (REIS et al. 
2001; SILVA, REIS, 2001). No custo variável são conside-
rados em geral, todos os gastos em cada ciclo de produ-
ção, tais como, gastos com mão de obra, combustíveis, 
manutenção, serviços de máquinas e equipamentos, fer-
tilizantes, defensivos e outros.

Deve se considerar ainda, tanto no custo fixo como no 
custo total, o custo operacional, que neste caso, seria 
correspondente a depreciação e a remuneração no ca-
pital empatado (REIS et al. 2001; SILVA, REIS, 2001; PA-
LACIN, 2007).

No caso da propriedade rural explorar diversas ativida-
des é necessário o conhecimento do custo de produção 
envolvido em cada uma delas.

O café, sendo uma commodity e tendo seu preço atre-
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lado ao dólar, sofre com as variações de cotações do 
mercado, ficando o produtor muito susceptível às flutu-
ações de preço do produto, que são afetadas constan-
temente pela produção, consumo e estoques mundiais 
(CASTRO JÚNIOR, 2002). Por ser um produto commo-
dity, a precificação do café para comercialização, além 
de ser fortemente influenciada pela taxa de câmbio, é 
também afetada pela ação dos fundos de investimento 
que aplicam em bolsas internacionais e pelo mercado 
que essencialmente tem como base a classificação do 
café ofertado. Apesar da importância do café no cená-
rio produtivo nacional, as constantes variações de preço 
afetam, principalmente, os produtores, que são à base 
da cadeia produtiva.

 

2.2.3 A Classificação do Café

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
elaborou e publicou a Instrução Normativa No. 8, em 
11 de junho de 2003, com o Regulamento Técnico de 

Identidade e de Qualidade para a Classificação do Café 
Beneficiado Grão Cru. 

Neste regulamento estão definidas todas as analises que 
devem ser feitas e obedecidas, ou seja: definição da es-
pécie do produto, umidade, matéria estranha e impure-
za.

A classificação do café é dividida por: Categoria (I-Coffea 
arabica e II-Coffea canephora), Subcategoria (Chato e 
Moca), Grupo (I-Arábica e II-Robusta), Subgrupo (bebi-
das), Classe (Cor) e Tipo (Defeitos - tabelas de 1 a 3), se-
gundo a espécie, formato do grão e a sua granulometria, 
o aroma, a bebida, a cor e a qualidade.

Para classificação do café beneficiado em grão cru é uti-
lizada uma amostra com 300g. Após as analises e ano-
tações feitas pelo classificador, os defeitos encontrados 
são levados às tabelas números 1, 2 e 3, respectivamen-
te, para que seja determinado o número total de defeitos 
e o tipo.

Tabela 1 – Classificação do Café Beneficiado Grão Cru quanto à equivalência de defeitos (intrínsecos)
DEFEITOS QUANTIDADE EQUIVALENCIA

Grão Preto 1 1

Grãos Ardidos 2 1

Concha 3 1

Grãos Verdes 5 1

Grãos Quebrados 5 1

Grãos Brocados 2 a 5 1

Grãos Mal Granados ou Chochos 5 1

Fonte: Instrução Normativa 08 de 13/06/2003

Tabela 2 – Classificação do Café Beneficiado Grão Cru quanto à equivalência de impurezas (intrínsecos)
DEFEITOS QUANTIDADE EQUIVALENCIA

Coco 1 1

Marinheiro 2 1

Pau, Pedra, Torrão grande 1 5

Pau, Pedra, Torrão regular 1 2

Pau, Pedra, Torrão pequeno 1 1

Casca Grande 1 1

Casca pequena 2 a 3 1

Fonte: Instrução Normativa 08 de 13/06/2003
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Tabela 3 – Classificação do Café Beneficiado Grão Cru em função do defeito/tipo: 
DEFEITOS QUANTIDADE EQUIVALENCIA

4 2 - + 100

4 2 – 05 + 95

5 2 – 10 + 90

6 2 – 15 + 85

7 2 – 20 + 80

8 2 – 25 + 75

9 2 – 30 + 70

10 2 – 35 + 65

11 2 – 40 + 60

11 2 – 45 + 55

12 3 + 50

13 3 – 05 + 45

15 3 – 10 + 40

17 3 – 15 + 35

18 3 – 20 + 30

19 3 – 25 + 25

20 3 – 30 + 20

22 3 – 35 + 15

23 3 – 40 + 10

25 3 – 45 + 5

26 4 + 5

26 4 BASE

28 4 – 05 - 5

30 4 – 10 - 10

32 4 – 15 - 15

34 4 – 20 - 20

36 4 – 25 - 25

38 4 – 30 - 30

40 4 – 35 - 35

42 4 – 40 - 40

44 4 – 45 - 45

Fonte: Instrução Normativa 08 de 13/06/2003

DEFEITOS QUANTIDADE EQUIVALENCIA

46 5 - 50

49 5 – 05 - 55

53 5 – 10 - 60

57 5 – 15 - 65

61 5 – 20 - 70

64 5 – 25 - 75

68 5 – 30 - 80

71 5 – 35 - 85

75 5 – 40 - 90

79 5 – 45 - 95

86 6 - 100

93 6 – 05 - 105

100 6 – 10 - 110

108 6 – 15 - 115

115 6 – 20 - 120

123 6 – 25 - 125

130 6 – 30 - 130

138 6 – 35 - 135

145 6 – 40 - 140

153 6 – 45 - 145

160 7 - 150

180 7 – 05 - 155

200 7 – 10 - 160

220 7 – 15 - 165

240 7 – 20 - 170

260 7 – 25 - 175

280 7 – 30 - 180

300 7 – 35 - 185

320 7 – 40 - 190

340 7 – 45 - 195

360 7 – 50 - 200

Para a determinação da bebida, segundo a Instrução 
Normativa 08, há o processo de torra e moagem, escal-
dando em 7 xícaras, mexendo a infusão com uma colher 
de prova, onde exalando vapores obtém uma prévia do 
aroma. Em seguida o classificador fará a prova, levando 
até a boca, a colher com um pouco da infusão, fazendo 
uma aspersão de maneira que vá de encontro com sua 
língua e seu palato, conservando por um tempo suficien-
te para sentir o sabor e os aromas, expelindo-a depois.

Para determinação da umidade, uma quantidade da 
amostra será levada ao aparelho medidor de umidade, 
onde se fará a leitura deste teor.

A Classificação do café é terminada com a emissão de 
um laudo que sintetiza todas as características analisa-

das. 

Observando nas tabelas número 1 e 2, os defeitos: Grão 
Preto, Grão Ardido, Grãos Verdes, Grãos Quebrados, 
Coco, Marinheiro, Pau, Pedra, Torrões e Cascas, são 
provenientes dos processos do pós-colheita, daí a im-
portância de uma boa gestão no pós-colheita.

2.2.4 - A Cédula de Produto Rural (CPR)

Com a queda da disponibilidade de crédito rural para os 
produtores, atingindo um volume muito pequeno em me-
ado da década de 90, havia a necessidade de o merca-
do usar de criatividade e buscar novas ferramentas que 
pudessem suprir esta lacuna existente (COSTA, 2010). 
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Neste contexto, em 22 de agosto de 1994, foi sanciona-
da pelo governo federal a Lei 8.929 que instituiu a Cédula 
Produto Rural (CPR), onde dá legitimidade ao produtor 
rural e suas cooperativas, lançarem no mercado, um 
documento de promessa de entrega futura de produtos 
rurais de sua produção, constando a especificação da 
quantidade e da qualidade, local e condições de entre-
ga, descrição do produto, data e local da emissão, assi-
natura do emitente (GASQUES, VILLA VERDE, 1996; BE-
LIK, PAULILLO, 2001; COSTA, 2010). Segundo Gasques 
e Villa Verde (1996) trata-se de um título liquido e certo, 
exigível pela quantidade de produto previsto, podendo 
também ter como opção, a liquidação financeira, cons-
tando as condições de preços, ou índice de preços a ser 
utilizado no resgate do título. Este título pode ter ou não 
garantias de avais de instituições financeiras ou hipote-
cas de terrenos urbanos ou rurais. Este título financeiro 
poderá ser negociado em bolsas, neste caso, deverá ser 
procedido o registro em entidade autorizada pelo Banco 
Central do Brasil, como condição indispensável. Há tam-
bém possibilidade de negociação via balcão, negocian-
do diretamente com o mercado (Lei 8929 de 22/08/1994 
e Lei 10200 de 14/02/2001).

Os produtores de café, que estavam com grande dificul-
dade em conseguir crédito, começaram a utilizar esta 
nova ferramenta, que consiste em fazer a venda futura de 
sua produção de café, antecipando receita para financiar 
a produção.  Porém a CPR não solucionou o problema 
de crédito dos cafeicultores, mas reduziu em parte a de-
pendência que o setor tinha das instituições financeiras 
bancárias.

Por meio da Cédula de Produto Rural o produtor vende 
parte da safra a futura, recebendo à vista e entregando o 
produto posteriormente. De acordo com Belik e Paulillo 
(2001) a utilização da CPR vem aumentando no cômputo 
total do café comercializado: em 1995, foram negocia-
das 7,1 mil sacas; em 1996, 69,5 mil e em 1997 189,3 mil 
(SAES, FARINA, 1999, p. 62). No primeiro semestre de 
2001 foram realizados R$ 250 milhões em CPR’s para o 
café, equivalendo a mais de 1,5 milhão de sacas (BELIK, 
PAULILLO, 2001).

2.2.5 - A Cédula de Produto Rural (CPR) Física

Segundo Sabol (1996), a CPR Física tem como princi-
pais objetivos: a) financiar a produção através da venda 
antecipada do produto pelo agropecuarista; b) garantir 
o suprimento de matérias-primas através da venda an-

tecipada da produção agroindustrial; c) vender insumos 
através da troca de insumos por produção agrícola por 
parte de empresas que transacionam insumos (opera-
ções de troca); d) fornecer alternativa de investimentos 
via fundos de investimentos.

2.2.6 - A Cédula de Produto Rural (CPR) Financeira e a 
Financeira Índice

A CPR (Cédula de Produto Rural) Física embora com ra-
zoável aceitação, não atraia grandes investidores como 
os fundos de pensão, ensejando então uma financeiriza-
ção da mesma. A partir de estudos e propostas, o gover-
no federal, em 14 de fevereiro de 2001, após emissão de 
duas medidas provisórias, sancionou a Lei 10200, crian-
do a CPR Financeira, com a liquidação em moeda cor-
rente. Este instrumento permitiu um grande aumento das 
operações através da entrada de novos agentes finan-
ceiros. Com o avanço destes agentes, foram incluídas 
taxas de juros pré-fixadas e oferecidas aos produtores 
rurais e às cooperativas.

Segundo Souza e Pimentel (2005), há dois tipos de 
CPR’s Financeira, uma com preço futuro já determinado, 
ou seja, com o volume físico da mercadoria no momen-
to da liquidação já convertido em valor financeiro com 
base em preço futuro, previamente acordado em função 
das expectativas dos agentes envolvidos e outra possibi-
lidade de CPR Financeira corresponde à CPR indexada 
ao mercado futuro. Neste caso, chamada de CPR finan-
ceira por índice, no qual a CPR Financeira poderia ter a 
sua liquidação realizada de acordo com o valor de um 
índice de preço determinado que fosse transparente e 
que tivesse ampla circulação (CPR indexada aos merca-
dos futuros). Esta a liquidação é baseada no volume do 
produto estabelecido no título, multiplicado pelo preço 
praticado na época da liquidação, pelo mercado ou cal-
culado por uma fonte confiável.

Este instrumento incorpora em um produto as vantagens 
de ambos os predecessores: de um lado, ele garante 
ao vendedor a indexação de seu débito ao valor do pro-
duto (a vantagem da entrega física da CPR), de outro, 
ele continua atraindo o investidor desde que a liquidação 
é feita financeiramente (a vantagem da CPR financeira). 
Outro benefício indireto é o crescente interesse pelas 
transações nos mercados futuros desde que este é um 
dos potenciais indicadores para liquidar estes contratos 
(SOUSA, PIMENTEL, 2005).
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2.2.7 - A Descrição do Café de uma Cédula de Produto 
Rural (CPR)

Abaixo descrição do café de uma CPR (Cédula de Pro-
duto Rural) que é utilizado pelo mercado de comerciali-
zação (COSTA, 2010):

XXX (qde por extenso) sacas de café arábica beneficiado, cru e 

em grãos, de produção brasileira, safra 20XX/20XX, bica corrida, 

tipo 6 (seis), bebida dura, ou melhor, peneira 15 acima, admitindo-

se vazamento da peneira 15 de 30% (trinta por cento), sendo na 

peneira 13 o máximo de 10% (dez por cento). Os lotes compostos 

de grãos chatos poderão conter o máximo de 10% (dez por cento) 

de grãos chatos. Para os lotes de grãos moca não serão consi-

deradas as peneiras. Admite-se o máximo de 8% (oito por cento) 

de grãos brocados ou carunchados, não podendo ser entregues 

cafés chuvados, úmidos, mal secos, barrentos, infestados, ou de 

gostos estranhos aos característicos do café arábica. Os lotes de-

verão apresentar a cor característica da safra em curso. Não se-

rão admitidos cafés claros ou manchados, assim como não serão 

admitidos lotes alterados por más condições de armazenagem. O 

café deverá estar acondicionado em sacas de juta, novas e sem 

avarias, com capacidade de 60 (sessenta) quilogramas cada. 

São também utilizados pelo mercado CPR com os tipos 
de café 4/5 (BM&F), 6/7 e 7 da tabela COB (Classificação 
Oficial Brasileira) (COSTA, 2010).

2.2.8 - O Contrato Futuro de Café e o padrão BM&F (Bol-
sa de Mercadorias e Futuros)

Este é um contrato negociado exclusivamente pela Bolsa 
de Mercadorias e Futuros (BM&F). A principal diferença 
das condições de comercialização está na condição de 
entrega do produto negociado, pois não há necessida-
de que o produto negociado seja entregue fisicamente. 
Neste caso, até uma data limite estipulada pela BM&F, 
tanto o comprador quanto o vendedor, podem sair das 
suas posições. Nesta operação há um ajuste financeiro 
diário, para mais ou para menos, conforme o fechamen-
to da cotação na bolsa. A diferença entre este a CPR (Cé-
dula de Produto Rural) é que o valor total do contrato não 
é liberado no ato da negociação e sim no momento da 
entrega do produto, quando há a liquidação financeira.

A seguir descrição do café do contrato negociado na 
Bolsa de Mercadorias e Futuros-BM&F (2011a): 

Os tipos serão 4-25 (4/5), ou melhor, não se admitindo tipos infe-

riores ao 4-25 (4/5).

O café, que não poderá ser resultante de salvados de incêndio nem 

conter corpos estranhos além dos que lhe sejam próprios, deverá 

estar ensacado em sacas novas de juta, não-viajadas, tipo 2J ou 3J 

de primeira qualidade, em perfeito estado de conservação e cos-

turadas à máquina, bem identificáveis, com peso mínimo de 520 

gramas e 3% de tolerância, isentas de hidrocarbonetos e tratadas 

com óleo vegetal. No caso de o café ser entregue embalado em 

big bags, estes deverão ser novos, não retornáveis e a embalagem 

aceita será a de capacidade igual a 1.200 quilos líquidos, formada 

por tecido de polipropileno, com dimensões iguais a 90 centíme-

tros de largura, 90 centímetros de comprimento e 1,90 metro de 

altura, e com peso mínimo de 3,30 quilos e máximo de 3,70 quilos. 

O café deve ser classificado pela BM&FBOVESPA, conforme os 

regulamentos desta, que estão de acordo com a legislação em vi-

gor – Lei 9.972, de 25 de maio de 2000; Decreto 3.664, de 17 de 

novembro de 2000; Instrução Normativa 8, de 11 de junho de 2003; 

e Decreto Federal nº 6.268, de 22 de novembro de 2007 –, deposi-

tado em armazém cadastrado pela Bolsa e formado em lotes.

Não podem ser entregues cafés chuvados, úmidos, mal secos, 

barrentos, infestados ou de gostos estranhos aos característicos 

do café arábica.

Serão admitidos até o máximo de 8% de grãos brocados ou ca-

runchados.

Serão admitidas entregas de lotes de peneiras 15 acima. Admite-se 

vazamento da peneira 15 de 30%, sendo o máximo de 10% para a 

peneira 13. Os lotes compostos por grãos chatos poderão conter 

o máximo de 10% de grãos moca e os lotes compostos por grãos 

moca poderão conter o máximo de 10% de grãos chatos.

Para os lotes de moca, serão aceitas as peneiras 9, 10 e 11, com 

vazamento de até 20% do moca 10.

Para a formação do lote, a cor do café será verde ou esverdeada, 

compreendendo-se por cor esverdeada a cor característica da sa-

fra em curso ou da imediatamente anterior. Não serão admitidos 

cafés com ligas de safras.

Na entrega, mantidas as mesmas características iniciais, será ad-

mitida variação de cor, em função do espaço de tempo decorrido 

entre a data de emissão do Certificado de Classificação e a data 

de entrega.

Não poderão ser entregues lotes alterados por más condições de 

armazenagem.

O lote terá no máximo 100 sacas de 60 quilos líquidos ou 6.000 

quilos líquidos, e será formado em um só armazém cadastrado, 

onde a mercadoria estiver depositada.

Para compor a unidade de negociação, será permitida a entrega 

de, no mínimo, 100 sacas ou 6.000 quilos líquidos.
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2.3 - METODOLOGIA

Serão utilizados para precificação, seis padrões de café 
arábica usuais na comercialização que são: 1) Bica cor-
rida, tipo 6, bebida dura, safra 10/11; 2) Bica corrida, tipo 
7, bebida dura, safra 10/11; 3) Bica corrida, tipo 6, bebi-
da riada, safra 10/11; 4) Bica corrida, tipo 6, bebida rio, 
safra 10/11; 5) Bica corrida, tipo 7, bebida rio zona, safra 
10/11; 6) Bica corrida, tipo 4/5, bebida dura, safra 10/11 
(BM&F). Para comparação, as CPR’s utilizadas serão de 
três padrões: 1) Tipo 6, bebida dura, bica corrida, safra 
10/11; 2) Tipo 7, bebida dura, bica corrida, safra 10/11; 
e 3) Tipo 4/5, bebida dura, bica corrida, safra 10/11 
(BM&F).

Para a precificação dos padrões: 1) Bica corrida, tipo 6, 
bebida dura, safra 10/11; 2) Bica corrida, tipo 7, bebida 
dura, safra 10/11; 3) Bica corrida, tipo 6, bebida riada, 
safra 10/11; 4) Bica corrida, tipo 6, bebida rio, safra 10/11 
e 5) Bica corrida, tipo 7, bebida rio zona, safra 10/11, 
será utilizada a cotação de cada padrão divulgada pelo 
Centro de Comercio do Café do Estado de Minas Gerais 
– CCCMG (2011), que é uma cotação média do dia, livre 
de impostos, por saca de café e base Varginha – MG.

Para a precificação do padrão 6) Bica corrida, tipo 4/5, 
bebida dura, safra 10/11 (BM&F), será utilizada a cota-
ção de fechamento da Bolsa de Mercadorias e Futuros 
– BM&F, divulgada pelo Centro de Comercio do Café do 
Estado de Minas Gerais – CCCMG (2011), referente ao 
mês de vencimento com maior liquidez. Como esta co-
tação é em dólar americano, será convertida em reais, 
multiplicando pela taxa do dólar PTAX, determinada e di-
vulgada pelo Banco Central do Brasil – BCB (2011), para 
o dia da precificação. O valor obtido será para uma saca 
de café, base São Paulo – SP. Deste valor serão abatidos, 
2,3 % referente à contribuição previdenciária e R$ 5,04 
referente ao frete no trecho Varginha-MG / São Paulo – 
SP, BM&F (2011b). Por ser um mercado de operações 
de futuros, as cotações na BM&F têm base/vencimentos, 
para os meses de março, maio, julho, setembro e dezem-
bro. Os meses de maio e julho não serão utilizados para 
precificação por serem considerados de menor liquidez. 

Uma planilha eletrônica será elaborada com os dados 
citados para determinar o valor da cotação, no dia, deste 
padrão, na base Varginha – MG. O valor encontrado será 
utilizado na elaboração da tabela seguinte.

A base Varginha será utilizada por ser um grande centro 
comercial do café e também por estar localizada no sul 
de Minas Gerais, que representa 25% da produção de 
café do Brasil. (CNCAFE, 2011).

Serão escolhidas, aleatoriamente, 16 datas para as co-
tações, no período compreendido entre julho de 2010 e 
junho de 2011, de modo a contemplar os dados da safra 
2010/2011.

Os padrões CPR a serem considerados neste trabalho 
são: tipo 6, bebida dura, tipo 7, bebida dura e tipo 4/5 
bebida dura (BM&F), que são os mais utilizados comer-
cialmente.

De posse das cotações dos seis padrões, será calcula-
do o diferencial de preço, entre cada padrão e os pa-
drões de CPR (Cédula de Produto Rural) mais utilizados 
no mercado, efetuando-se a divisão do valor da cotação 
de cada padrão pesquisado no mercado, pelo valor da 
cotação do padrão da CPR (Cédula de Produto Rural) 
que será analisada. O valor obtido será em percentual 
e transformado em quantidade de café, por lote de 100 
sacas. Será elaborada uma planilha eletrônica (TABELA 
5) para efetuar os cálculos necessários.

As analises serão realizadas a partir dos resultados ob-
tidos, onde será verificada, a quantidade de café, para 
mais ou para menos, que deverá ser utilizada para a 
entrega do café no padrão da CPR emitida, de forma a 
verificar a influência da qualidade do café que foi comer-
cializado via CPR.

2.4 - ANÁLISE DOS RESULTADOS

Primeiramente foram colhidos os dados no mercado, 
conforme descrito na metodologia e elaboradas as Ta-
belas 4 e 5 a seguir:

Tabela 4 – Precificação do padrão BM&F

DATA FECH BM&F Mês Futuro TX US$ VALOR R$
Contribuição Previ-

denciária
FRETE VALOR FINAL R$

01/07/2010 192,40 Set/10 1,8006 346,44 7,97 5,04 333,43

20/07/2010 185,75 Set/10 1,7800 330,64 7,60 5,04 317,99

10/08/2010 201,30 Set/10 1,7576 353,80 8,14 5,04 340,63
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23/08/2010 214,50 Dez/10 1,7587 377,24 8,68 5,04 363,52

06/09/2010 218,50 Dez/10 1,7259 377,11 8,67 5,04 363,40

30/09/2010 215,50 Dez/10 1,6942 365,10 8,40 5,04 351,66

25/10/2010 238,00 Dez/10 1,7026 405,22 9,32 5,04 390,86

16/11/2010 239,50 Mar/11 1,7295 414,22 9,53 5,04 399,65

03/12/2010 243,50 Mar/11 1,6917 411,93 9,47 5,04 397,41

13/01/2011 297,70 Mar/11 1,6700 497,19 11,44 5,04 480,71

04/02/2011 332,60 Mar/11 1,6738 556,71 12,80 5,04 538,86

28/02/2011 342,05 Set/11 1,6612 568,21 13,07 5,04 550,10

22/03/2011 341,05 Set/11 1,6942 577,81 13,29 5,04 559,48

15/04/2011 361,95 Set/11 1,5776 571,01 13,13 5,04 552,84

10/05/2011 353,50 Set/11 1,6069 568,04 13,06 5,04 549,93

01/06/2011 332,00 Set/11 1,5878 527,15 12,12 5,04 509,99

FECH BM&F-Valor em dólar do fechamento do contrato de café da BM&F; TX US$ - Taxa do dólar americano.

Tabela 5 - Cotação do Café para padrões

Data Padrões
Número de  

defeitos

P r e ç o 
m é d i o 

R$

CPR EMITIDA (VENDIDA)

Diferencial entre padrões de 
CPR

Sacas a completar para 
o padrão da CPR emiti-

da

Tipo 6 Tipo 7 BM&F Tipo 6 Tipo 7

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

01
/0

7/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 307,00 100% 102% 92% 0 -2 8

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 300,00 98% 100% 90% 2 0 10

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 247,00 80% 82% 74% 20 18 26

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 214,00 70% 71% 64% 30 29 36

B/C, tipo 7, beb. r. zona, 10/11 160 206,00 67% 69% 62% 33 31 38

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 333,43 109% 111% 100% -9 -11 0

20
/0

7/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 300,00 100% 102% 94% 0 -2 6

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 293,00 98% 100% 92% 2 0 8

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 239,00 80% 82% 75% 20 18 25

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 211,00 70% 72% 66% 30 28 34

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 202,00 67% 69% 64% 33 31 36

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 317,99 106% 109% 100% -6 -9 0

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

10
/0

8/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 303,00 100% 102% 89% 0 -2 11

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 296,00 98% 100% 87% 2 0 13

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 251,00 83% 85% 74% 17 15 26

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 218,00 72% 74% 64% 28 26 36

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 213,00 70% 72% 63% 30 28 37

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 340,63 112% 115% 100% -12 -15 0

23
/0

8/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 320,00 100% 104% 88% 0 -4 12

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 309,00 97% 100% 85% 3 0 15

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 254,00 79% 82% 70% 21 18 30

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 226,00 71% 73% 62% 29 27 38

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 215,00 67% 70% 59% 33 30 41

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 363,52 114% 118% 100% -14 -18 0
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C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

06
/0

9/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 324,00 100% 103% 89% 0 -3 11

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 315,00 97% 100% 87% 3 0 13

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 256,00 79% 81% 70% 21 19 30

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 224,00 69% 71% 62% 31 29 38

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 214,00 66% 68% 59% 34 32 41

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 363,40 112% 115% 100% -12 -15 0

30
/0

9/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 315,00 100% 104% 90% 0 -4 10

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 304,00 97% 100% 86% 3 0 14

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 254,00 81% 84% 72% 19 16 28

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 221,00 70% 73% 63% 30 27 37

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 208,00 66% 68% 59% 34 32 41

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 351,66 112% 116% 100% -12 -16 0

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

25
/1

0/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 339,00 100% 103% 87% 0 -3 13

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 329,00 97% 100% 84% 3 0 16

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 282,00 83% 86% 72% 17 14 28

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 225,00 66% 68% 58% 34 32 42

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 212,00 63% 64% 54% 37 36 46

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 390,86 115% 119% 100% -15 -19 0

16
/1

1/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 343,00 100% 103% 86% 0 -3 14

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 334,00 97% 100% 84% 3 0 16

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 284,00 83% 85% 71% 17 15 29

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 219,00 64% 66% 55% 36 34 45

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 209,00 61% 63% 52% 39 37 48

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 399,65 117% 120% 100% -17 -20 0

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

03
/1

2/
20

10

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 365,00 100% 103% 92% 0 -3 8

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 355,00 97% 100% 89% 3 0 11

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 287,00 79% 81% 72% 21 19 28

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 221,00 61% 62% 56% 39 38 44

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 209,00 57% 59% 53% 43 41 47

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 397,41 109% 112% 100% -9 -12 0

13
/0

1/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 428,00 100% 103% 89% 0 -3 11

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 414,00 97% 100% 86% 3 0 14

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 322,00 75% 78% 67% 25 22 33

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 253,00 59% 61% 53% 41 39 47

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 229,00 54% 55% 48% 46 45 52

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 480,71 112% 116% 100% -12 -16 0

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

04
/0

2/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 467,00 100% 103% 87% 0 -3 13

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 454,00 97% 100% 84% 3 0 16

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 361,00 77% 80% 67% 23 20 33

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 235,00 50% 52% 44% 50 48 56

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 235,00 50% 52% 44% 50 48 56

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 538,86 115% 119% 100% -15 -19 0

28
/0

2/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 520,00 100% 104% 95% 0 -4 5

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 500,00 96% 100% 91% 4 0 9

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 393,00 76% 79% 71% 24 21 29

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 300,00 58% 60% 55% 42 40 45

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 270,00 52% 54% 49% 48 46 51

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 550,10 106% 110% 100% -6 -10 0
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C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

22
/0

3/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 526,00 100% 103% 94% 0 -3 6

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 509,00 97% 100% 91% 3 0 9

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 410,00 78% 81% 73% 22 19 27

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 302,00 57% 59% 54% 43 41 46

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 270,00 51% 53% 48% 49 47 52

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 559,48 106% 110% 100% -6 -10 0
15

/0
4/

20
11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 517,00 100% 103% 94% 0 -3 6

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 504,00 97% 100% 91% 3 0 9

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 421,00 81% 84% 76% 19 16 24

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 229,00 44% 45% 41% 56 55 59

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 266,00 51% 53% 48% 49 47 52

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 552,84 107% 110% 100% -7 -10 0

C
A

FÉ
 P

R
O

D
U

Z
ID

O

10
/0

5/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 525,00 100% 104% 95% 0 -4 5

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 505,00 96% 100% 92% 4 0 8

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 420,00 80% 83% 76% 20 17 24

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 307,00 58% 61% 56% 42 39 44

B/C, tipo 7, beb. r. zona,10/11 160 *N/D

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 549,93 105% 109% 100% -5 -9 0

01
/0

6/
20

11

B/C, tipo 6, beb. dura, 10/11 86 504,00 100% 105% 99% 0 -5 1

B/C, tipo 7, beb. dura, 10/11 160 479,00 95% 100% 94% 5 0 6

B/C, tipo 6, beb. riada, 10/11 86 394,00 78% 82% 77% 22 18 23

B/C, tipo 6, beb. rio, 10/11 86 387,00 77% 81% 76% 23 19 24

B/C, tipo 7, beb. r. zona, 10/11 160 *N/D

B/C, tipo 4/5, BM&F 36 509,99 101% 106% 100% -1 -6 0

*N/D Não Disponível

Da mesma maneira verifica que se o café produzido for 
padrão B/C, tipo 4/5 BM&F, a média simples das sacas 
de café a complementar ficou em -10 sacas, o que se 
pode dizer que para cumprir o contrato será necessário 
o equivalente a 10 sacas de café produzidas a menos.

Observa que quanto pior a classificação e a bebida do 
café produzido, maior a quantidade de sacas a comple-
mentar para cumprir o contrato e quanto melhor a classi-
ficação e a bebida do café produzido, menor a quantida-
de de café a complementar para cumprir o contrato.

2.4.2 - CPR tipo 7

Na Tabela 7, verifica-se que quando o tipo de café pro-
duzido é igual ao tipo da CPR emitida, não há sacas a 
complementar.

Verifica também que se o café produzido é do padrão 
B/C, tipo 6, bebida dura, 10/11, a média simples das sa-
cas a complementar ficou em -3 sacas, o que se pode di-
zer que será necessário o equivalente a 3 sacas a menos 
do café produzido para cumprir o contrato efetuado.

Tabela 7 – Sintetização dos dados.
CAFÉ PRODUZIDO QUANTIDADE DE SACAS A COMPLEMENTAR PARA CPR TIPO 7

Padrões Número de 
defeitos

DATAS

01
/0

7/
20

10

20
/0

7/
20

10

10
/0

8/
20

10

23
/0

8/
20

10

06
/0

9/
20

10

30
/0

9/
20

10

25
/1

0/
20

10

16
/1

1/
20

10

03
/1

2/
20

10

13
/0

1/
20

11

04
/0

2/
20

11

28
/0

2/
20

11

22
/0

3/
20

11

15
/0

4/
20

11

10
/0

5/
20

11

01
/0

6/
20

11

M
É

D
IA

B/C, tipo 6, bebida 
dura, 10/11

86 -2 -2 -2 -4 -3 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -3 -3 -4 -5 -3

B/C, tipo 7, bebida 
dura, 10/11

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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B/C, tipo 6, bebida 
riada, 10/11

86 18 18 15 18 19 16 14 15 19 22 20 21 19 16 17 18 18

B/C, tipo 6, bebida 
rio, 10/11

86 29 28 26 27 29 27 32 34 38 39 48 40 41 55 39 40 36

B/C, tipo 7, beb. r. 
zona, 10/11

160 31 31 28 30 32 32 36 37 41 45 48 46 47 47 N/D N/D 38

B/C, tipo 4/5, 
BM&F

36 -11 -9 -15 -18 -15 -16 -19 -20 -12 -16 -19 -10 -10 -10 -9 -6 -13

*N/D Não Disponível

Da mesma maneira verifica que se o café produzido for 
padrão B/C, tipo 4/5 BM&F, a média simples das sacas 
de café a complementar ficou em -13 sacas, o que se 
pode dizer que para cumprir o contrato será necessário 
o equivalente a 13 sacas de café produzidas a menos.

Observa que quanto pior a classificação e a bebida do 
café produzido, maior a quantidade de sacas a comple-
mentar para cumprir o contrato e quanto melhor a classi-
ficação e a bebida do café produzido, menor a quantida-
de de café a complementar para cumprir o contrato.

2.4.3 - CPR tipo BM&F

Na Tabela 8, verifica-se que quando o tipo de café pro-

duzido é igual ao tipo da CPR emitida, não há sacas a 
complementar.

Verifica também que se o café produzido é do padrão 
B/C, tipo 6, bebida dura, 10/11, a média simples das sa-
cas a complementar ficou em 9 sacas, o que se pode di-
zer que será necessário o equivalente de 9 sacas a mais 
para cumprir o contrato efetuado.

Da mesma maneira verifica que se o café produzido for 
padrão B/C, tipo 7, bebida dura, 10/11, a média simples 
das sacas de café a complementar ficou em 12 sacas, 
o que se pode dizer que para cumprir o contrato será 
necessário o equivalente a 12 sacas de café produzidas 
a mais.

Tabela 8 – Sintetização dos dados.
CAFÉ PRODUZIDO QUANTIDADE DE SACAS A COMPLEMENTAR PARA CPR TIPO BM&F

Padrões Número de 
defeitos

DATAS

01
/0

7/
20

10

20
/0

7/
20

10

10
/0

8/
20

10

23
/0

8/
20

10

06
/0

9/
20

10

30
/0

9/
20

10

25
/1

0/
20

10

16
/1

1/
20

10

03
/1

2/
20

10

13
/0

1/
20

11

04
/0

2/
20

11

28
/0

2/
20

11

22
/0

3/
20

11

15
/0

4/
20

11

10
/0

5/
20

11

01
/0

6/
20

11

M
É

D
IA

B/C, tipo 6, bebida 
dura, 10/11

86 8 6 11 12 11 10 13 14 8 11 13 5 6 6 5 1 9

B/C, tipo 7, bebida 
dura, 10/11

160 10 8 13 15 13 14 16 16 11 14 16 9 9 9 8 6 12

B/C, tipo 6, bebida 
riada, 10/11

86 26 25 26 30 30 28 28 29 28 33 33 29 27 24 24 23 28

B/C, tipo 6, bebida 
rio, 10/11

86 36 34 36 38 38 37 42 45 44 47 56 45 46 59 44 44 43

B/C, tipo 7, beb. r. 
zona, 10/11

160 38 36 37 41 41 41 46 48 47 52 56 51 52 52 N/D N/D 46

B/C, tipo 4/5, 
BM&F

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*N/D Não Disponível

Observa que quanto pior a classificação e a bebida do 
café produzido, maior a quantidade de sacas a comple-
mentar para cumprir o contrato e quanto melhor a classi-
ficação e a bebida do café produzido, menor a quantida-
de de café a complementar para cumprir o contrato.

2.4.4 – Precificação do Café

Para facilitar a analise do comportamento dos preços do 
café praticados no mercado, foi elaborada a Tabela 9, 
extraindo os valores dos preços médios constantes na 
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Tabela 5.

Na Tabela 9, verifica pelo valor das médias simples dos 
preços dos cafés classificados com o mesmo número de 
defeitos, que há uma variação nos valores do café, em 
função da bebida, assim como, os valores das médias 
simples dos preços dos cafés classificados com a mes-
ma bebida, variam em função do número de defeitos. 
Pode ser verificado pelos valores das médias simples, 
R$ 400,19, R$ 317,19 e 243,25 para cafés de 86 defeitos, 
com bebidas dura, riada e rio, respectivamente. Também 

pode ser verificado que os valores das médias simples 

dos cafés classificados com bebida dura, R$ 437,53, R$ 

400,39 e R$ 387,50, referem aos cafés classificados com 

as quantidades de defeitos 36, 86 e 160, respectivamen-

te. Da mesma maneira, pode ser verificado que os valo-

res das médias simples dos preços dos cafés classifica-

dos como bebida rio, R$ 243,25 e R$ 225,57, refere-se 

aos cafés classificados com as quantidades de defeitos 

86 e 160, respectivamente.

Padrões
B/C, tipo 6, 

bebida dura, 
10/11

B/C, tipo 7, 
bebida dura, 

10/11

B/C, tipo 
6, bebida 

riada, 10/11

B/C, tipo 6, 
bebida rio, 

10/11

B/C, tipo 7, 
bebida rio 

zona, 10/11

B/C, tipo 4/5, 
BM&F

Número de defeitos 86 160 86 86 160 36

D
A

TA
S

01/07/2010 R$ 307,00 R$ 300,00 R$ 247,00 R$ 214,00 R$ 206,00 R$ 333,43

20/07/2010 R$ 300,00 R$ 293,00 R$ 239,00 R$ 211,00 R$ 202,00 R$ 317,99

10/08/2010 R$ 303,00 R$ 296,00 R$ 251,00 R$ 218,00 R$ 213,00 R$ 340,63

23/08/2010 R$ 320,00 R$ 309,00 R$ 254,00 R$ 226,00 R$ 215,00 R$ 363,52

06/09/2010 R$ 324,00 R$ 315,00 R$ 256,00 R$ 224,00 R$ 214,00 R$ 363,40

30/09/2010 R$ 315,00 R$ 304,00 R$ 254,00 R$ 221,00 R$ 208,00 R$ 351,66

25/10/2010 R$ 339,00 R$ 329,00 R$ 282,00 R$ 225,00 R$ 212,00 R$ 390,86

16/11/2010 R$ 343,00 R$ 334,00 R$ 284,00 R$ 219,00 R$ 209,00 R$ 399,65

03/12/2010 R$ 365,00 R$ 355,00 R$ 287,00 R$ 221,00 R$ 209,00 R$ 397,41

13/01/2011 R$ 428,00 R$ 414,00 R$ 322,00 R$ 253,00 R$ 229,00 R$ 480,71

04/02/2011 R$ 467,00 R$ 454,00 R$ 361,00 R$ 235,00 R$ 235,00 R$ 538,86

28/02/2011 R$ 520,00 R$ 500,00 R$ 393,00 R$ 300,00 R$ 270,00 R$ 550,10

22/03/2011 R$ 526,00 R$ 509,00 R$ 410,00 R$ 302,00 R$ 270,00 R$ 559,48

15/04/2011 R$ 517,00 R$ 504,00 R$ 421,00 R$ 229,00 R$ 266,00 R$ 552,84

10/05/2011 R$ 525,00 R$ 505,00 R$ 420,00 R$ 307,00 N/D R$ 549,93

01/06/2011 R$ 504,00 R$ 479,00 R$ 394,00 R$ 287,00 N/D R$ 509,99

Média R$ 400,19 R$ 387,50 R$ 317,19 R$ 243,25 R$ 225,57 R$ 437,53

*N/D Não Disponível

2.5 - CONCLUSÕES

Muito embora o café sendo um produto commodity e 
sua precificação para comercialização ser fortemente in-
fluenciada pela taxa de cambio e pela ação de fundos 
de investimentos que aplicam em bolsas internacionais, 
é fundamental a classificação do lote ofertado. Foi visto 
que a classificação do café, quanto ao número de defei-
tos e quanto a sua bebida, são determinantes na forma-
ção do seu preço.

Um processo de pós-colheita bem elaborado, evita que 
ocorra depreciação da qualidade da bebida do café e di-
minui o número de defeitos, contribuindo sobremaneira

 

para uma melhor cotação no momento da sua comercia-
lização, favorecendo a opção para o produtor de café, 
efetuar a liquidação física ou financeira da CPR (Cédula 
de Produto Rural) emitida.

2.6 - RECOMENDAÇÕES

Para utilização da CPR (Cédula de Produto Rural) como 
um instrumento de autofinanciamento, o produtor de 
café deverá conhecer seu custo de produção, fazer um 
planejamento de seu fluxo de caixa para todo o seu pro-
cesso produtivo, realizar previsão da safra que será co-
lhida, elaborar um processo de pós-colheita visando à 



34

melhoria da qualidade, e emitir as suas CPR’s (Cédulas 
de Produto Rural) no tipo de café que mais se aproxima 
com o tipo produzido e efetuar vendas escalonadas de 
suas CPR’s (Cédulas de Produto Rural) emitidas, apro-
veitando melhores momentos do mercado, maximizando 
seu resultado financeiro final no fechamento da safra.
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3 O PREPARO DO PROCESSO SUCESSÓRIO 
NAS PROPRIEDADES RURAIS DO SUL E 
SUDOESTE DE MINAS GERAIS

Walber Machado de Oliveira

RESUMO

Este trabalho se propõe a investigar o preparo do pro-
cesso sucessório nas propriedades rurais do sul e sudo-
este do Estado de Minas Gerais, em especial naquelas 
produtoras de café.  A sucessão é assunto complexo do 
qual depende a continuidade dos empreendimentos ru-
rais. Por isso, deve fazer parte do rol de preocupações 
dos gestores de fazendas, já que elas representam pa-
trimônio importante para o produtor e suas famílias. O 
objetivo principal da pesquisa é examinar como ocorre 
o preparo da sucessão nas famílias proprietárias de fa-
zendas. Seus objetivos específicos são: (i) estudar os 
principais aspectos que envolvem a sucessão nas em-
presas de controle familiar; (ii) identificar eventuais par-
ticularidades da sucessão nas fazendas de café. A pes-
quisa tem caráter exploratório e apresenta dois estudos 
de caso e um Questionário como contribuição empírica. 
Para a construção e análise dos dados foram utilizados 
modelos teóricos de análise das empresas de controle 
familiar. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que 
as circunstâncias e motivações individuais, o preparo na 
gestão e a boa comunicação entre os membros da famí-
lia são os fatores mais importantes para o transcorrer do 
processo sucessório. 

3.1 - INTRODUÇÃO

No livro “Era dos Extremos”, o historiador Eric Hobsba-
wn realiza uma análise sobre os acontecimentos cruciais 
do século XX. Segundo o autor, “não há como duvidar 
seriamente de que em fins da década de 1980 e início da 
década de 1990 uma era se encerrou e outra nova come-
çou. Esta é a informação essencial para os historiadores 
do século” (HOBSBAWN, 1995, p.15). 

Não por coincidência, a transição dos anos 80 para os 
anos 90 marca o início de significativas transformações 
na cadeia produtiva do café no Brasil e no mundo. Fa-

tos históricos, como a queda do muro de Berlim (1989) 
e a dissolução da União Soviética (1991), a redemocra-
tização do país (1985/86) e a estabilização da moeda 
(1993/94) explicam em boa medida a atual realidade dos 
agentes envolvidos nessa cadeia de produção, no Brasil 
e em outros países. 

No cenário internacional, o término da Guerra Fria, com 
o desmantelamento da União Soviética, significou me-
nor influência política e econômica de Estados Unidos 
e Europa na América Latina e na África, respectivamen-
te. A partir de 1989, com o fim do Acordo Internacional 
do Café – AIC – que regulava os estoques mundiais, por 
meio do estabelecimento de cotas de exportação por 
país, o mercado de café passou a flutuar livremente. Am-
bos os fatores aumentaram a vulnerabilidade de muitos 
países produtores de café.  Houve longos ciclos de pre-
ços baixos desde então, interferindo na competitivida-
de entre as nações. A rápida ascensão do Vietnã como 
grande produtor mundial de café robusta e o decréscimo 
da produção desse tipo de café pelas nações africanas 
são exemplos das mudanças ocorridas desde a década 
de 90.

 No Brasil, pouco depois da liberalização do mercado 
internacional do café houve a extinção do Instituto Bra-
sileiro do Café – IBC – pelo governo Fernando Collor de 
Melo, em 1990. Esse ato marcou o término da intervenção 
direta do governo nos negócios do café, representando 
um incentivo à atuação da iniciativa privada, sobretudo 
no setor de torrefação. Mudanças estruturais ocorridas 
na economia do Brasil, como a estabilização da moeda, 
o aumento do poder aquisitivo da população, a maior 
abertura aos investimentos externos e a valorização do 
câmbio também contribuíram para uma nova configura-
ção da produção e do consumo de café no país. 

Houve, assim, uma profunda mudança no ambiente de 
negócios da cadeia produtiva do café no Brasil. Vários 
são os exemplos dessa transformação: a valorização 
dos atributos de qualidade, o substancial incremento do 
consumo interno, a concentração de empresas no setor 
de torrefação, a formação do hábito de consumo fora do 
lar, especialmente em cafeterias localizadas em regiões 
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nobres, o surgimento de lojas especializadas, entre ou-
tros. Todos os segmentos do agronegócio café, desde a 
produção do grão nas fazendas, passando pelas torrefa-
ções, exportadoras e chegando ao mercado consumidor 
dos grandes centros urbanos, passaram e têm passado 
por contínuas adaptações.

No setor de produção de café verde, objeto do presente 
estudo, fatores-chave como a mão-de-obra e a terra fica-
ram mais caros e impuseram a busca pelo aumento da 
competitividade. Conceitos como os de produtividade, 
qualidade, ganhos de escala, inovação tecnológica e trei-
namento tornaram-se importantes e amplamente utiliza-
dos para subsidiar decisões de produção. Nas fazendas, 
maior adensamento de lavouras, prevenção de doenças 
e pragas, nutrição criteriosa, uso de podas sistemáticas, 
adoção de irrigação e mecanização da colheita e do pós-
colheita são hoje componentes das estratégias dos pro-
dutores, sendo resultantes do novo cenário. 

Para comercializar seu café, os produtores passaram a 
dispor de várias alternativas, que atualmente concorrem 
com a tradicional venda física para armazéns gerais pri-
vados, cooperativas, exportadoras e outros intermediá-
rios. Surgiram modalidades como a troca de café da sa-
fra futura por insumos (adubos, produtos fitossanitários), 
as Cédulas do Produto Rural (CPRs), as vendas via bolsa 
de valores (BM&F, Nova York), contratos para entrega fu-
tura com compradores, venda de cafés para processa-
mento pós-colheita por terceiros, entre outras.   

Aliadas às mudanças que a gestão de uma fazenda tem 
enfrentado nas áreas de produção e comercialização, há 
desafios importantes também nas áreas de recursos hu-
manos e financeira. Na primeira, o recrutamento e treina-
mento de uma mão-de-obra caracterizada pela escassez 
na oferta e pelo baixo nível de qualificação (SILVEIRA et 
al., 2009).  Na parte financeira, o desafio do planejamen-
to de um fluxo de caixa em que: 1) as receitas são quase 
sempre descontínuas sujeitas às oscilações de preços 
características de um mercado de commodities e à va-
riação anual de uma produção de ciclo bienal, e 2) há a 
necessidade de conciliar a variação dessas receitas com 
despesas mensais fixas e investimentos às vezes inadi-
áveis.

O ambiente institucional da agricultura tem experimen-
tado também suas transformações. Leis trabalhistas e 
ambientais em constante mudança e consideradas am-
biciosas mesmo para os padrões internacionais têm ge-
rado insegurança jurídica no setor de produção. Se por 
um lado coíbem eventuais abusos, por outro aumentam 

sobremaneira a burocracia, elevam os custos e inibem 
novos investimentos. Na esteira da desinformação e do 
desconhecimento da sociedade sobre a realidade rural, 
surgem profusões de entidades certificadoras privadas 
atestando o que leis claras, simples e aplicadas com 
isenção poderiam prover.

Por sua tradição como atividade econômica no Brasil, 
tendo sido no passado essencial para deflagrar os pro-
cessos de urbanização e desenvolvimento industrial, a 
cafeicultura talvez seja objeto, mesmo que inconscien-
te, de um estereótipo que a vincula ao conservador e 
reacionário. Essa discussão tem matizes que fogem ao 
escopo deste trabalho. O que se deseja ressaltar aqui 
é que a cafeicultura, como de resto toda a agricultura 
brasileira, está inserida em um processo marcado pela 
competitividade, no qual a inovação tecnológica e sua 
assimilação pelo produtor (VIEIRA FILHO, 2009) são ele-
mentos básicos que compõem o cenário da produção. 

Nesse contexto de uma atividade dinâmica, que tem exi-
gido capacitação cada vez maior do produtor para que 
consiga responder à ampla gama de desafios com os 
quais se defronta cotidianamente, o presente trabalho 
pretende examinar, no âmbito da gestão da propriedade, 
um aspecto ainda pouco explorado pela literatura: a con-
tinuidade da fazenda, por meio do preparo do processo 
sucessório.

Cultura perene, o café é um investimento de médio e lon-
go prazo; a decisão de plantio implica imobilização de 
determinada área por período de dez a quinze anos, no 
mínimo. Cultivá-lo requer inversões de monta, boa dose 
de conhecimento técnico e a combinação de paciência, 
intuição e mesmo sorte na comercialização, além de ca-
pacidade financeira (capital de giro).  Por isso, tão difícil 
como optar pelo plantio é a decisão de sair da ativida-
de.

O objetivo desse trabalho é estudar o preparo da suces-
são nas fazendas, em especial naquelas onde a produ-
ção de café é importante. Parte-se da premissa de que a 
continuidade é desejada pelos gestores e que as fazen-
das representam, em sua grande maioria, um patrimônio 
familiar administrado pela família.

Para atingir esse objetivo, foi realizada revisão bibliográ-
fica e dois estudos de caso com empreendedores rurais, 
fundadores de fazendas nas décadas de 70 e 80 e atu-
almente tendo filhos como co-gestores de suas proprie-
dades. Eles relatam sua realidade e seus pensamentos 
sobre a administração de uma empresa rural familiar. 
Também foi feita uma pesquisa com trinta alunos do 
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curso “Gestão do Agronegócio Café”, ministrado pela 
Universidade do Café no Centro de Excelência do Café – 
CEC - em Machado. A eles foi apresentado um Questio-
nário com vinte e três perguntas sobre a administração 
de fazendas e sua continuidade por meio do preparo da 
sucessão. O intuito dos estudos de caso e do Questioná-
rio foi identificar dificuldades comuns ao processo suces-
sório, bem como particularidades da atividade cafeeira, 
consideradas importante no preparo da sucessão. 

O trabalho é composto por quatro capítulos; esta intro-
dução tece breve painel da dinâmica da atividade ca-
feeira nas últimas duas décadas no Brasil, destacando 
o preparo da sucessão como um elemento da gestão 
das fazendas. No capítulo seguinte, procede-se a uma 
revisão de literatura que aborda dois temas principais: 
aspectos do processo sucessório das empresas familia-
res e a sucessão nas propriedades rurais. No terceiro 
capítulo explica-se a metodologia do trabalho e, final-
mente, no capítulo quatro, são relatados os resultados 
da pesquisa.

Problema de Pesquisa:

Diversos fatores sugerem dificuldades para a longevida-
de dos empreendimentos agrícolas. De acordo com o 
Censo Agropecuário de 2006, apenas 43% das empre-
sas rurais brasileiras têm mais de 10 anos de existência, 
e somente 20% mais de 21 anos (ALCÂNTARA, 2010).  
Em termos mais amplos, a urbanização e as facilidades 
de transporte e comunicação dificultam a fixação das 
pessoas no meio rural: a cidade atrai, por vezes fascina, 
com suas oportunidades de educação, emprego, saúde 
e lazer. No âmbito das famílias, a concretização do sonho 
de possibilitar aos filhos o acesso a todas essas oportu-
nidades pode vir a ser, ao mesmo tempo, um entrave à 
continuação da fazenda: além do pouco “glamour” que 
o dia-a-dia do meio rural oferece o contato raro feito dos 
jovens com o campo quebra a tradicional ligação afetiva 
com a terra; surgem outros interesses, novas “vocações” 
e profissões. Cidade e campo entram em involuntária 
competição, com possível vantagem para a primeira.

Para as famílias detentoras e gestoras da propriedade 
rural, a perspectiva de continuidade está, em regra, con-
dicionada ao interesse de um ou mais de seus membros. 
Tradição familiar, valor patrimonial, conhecimento acu-
mulado, possibilidades econômico-financeiras e autono-
mia profissional representam aspectos importantes, em 
tese favorável à perpetuação do negócio familiar. Por ou-
tro lado, longos períodos de preços baixos de produtos 

como o café, bom nível educacional, acesso à informa-
ção e atração por outras atividades profissionais podem 
dificultar a permanência das novas gerações na gestão 
da fazenda.

Diante desse cenário, que conjuga e por vezes contra-
põe aspectos materiais, como patrimônio, propriedade, 
dinheiro, a aspectos imateriais, como tradição, vocação, 
expectativas, gostos, é que se pretende investigar a se-
guinte pergunta: como preparar as pessoas da família 
para a continuidade do negócio nas fazendas, em parti-
cular naquelas em que o café é uma atividade econômi-
ca importante?  

Para respondê-la, serão estudadas as teorias sobre a 
sucessão em empresas familiares, com a finalidade de 
avaliar sua adequação ao processo sucessório em fa-
zendas que tenham produção de café e sejam de con-
trole familiar.

O objetivo principal desse trabalho é identificar como é 
feito o preparo da sucessão nas famílias proprietárias de 
fazendas. 

São os objetivos específicos:

1) Estudar os principais aspectos que envolvem a su-
cessão nas empresas de controle familiar;

2) Identificar eventuais particularidades da sucessão 
nas fazendas de café.

Trabalha-se com a hipótese de que não há um preparo 
formal e estruturado, por parte do dono e de sua famí-
lia, para propiciar continuidade e longevidade à fazen-
da. Intui-se que o processo sucessório constitui assunto 
pouco discutido entre os membros da família, muito em-
bora o negócio familiar tenha expressão econômica para 
todos os envolvidos.

3.2 - JUSTIFICATIVA

A produção de café constitui uma atividade econômica 
relevante no contexto nacional. Mesmo não tendo hoje a 
expressão política e econômica do passado, a cafeicul-
tura ocupa cerca de 2,3 milhões de hectares e constitui 
a principal fonte de renda de aproximadamente 1.900 
municípios (AGROANALYSIS, 2009). Para muitos produ-
tores, o café é a principal atividade econômica geradora 
da renda, participando com 75 a 100% do total de seus 
rendimentos (SAES et al, 2009).  
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Muitos colegas do curso “Gestão do Agronegócio Café”, 
em Machado, citaram o trabalho em família como sua 
realidade profissional. Embora seja difícil quantificar a 
participação das propriedades familiares no total dos 
empreendimentos cafeeiros, não há dúvida de que elas 
constituem esmagadora maioria. Tal fato pode ser com-
provado no dia-a-dia do ambiente de negócios do setor: 
nas cooperativas, em armazéns gerais, nas casas co-
merciais, nas rodas de negócio e nos múltiplos eventos 
regionais e nacionais, percebe-se que a fazenda é parte 
importante da vida dos membros da família. Além do as-
pecto econômico-financeiro, há também um valor subje-
tivo, intangível, afetivo, para cada um de seus membros. 
Há implicações cotidianas: mudanças de cidade, deci-
sões profissionais, conflitos de gestão. Há diferenças de 
expectativas entre o dono e cada um de seus filhos. 

Sendo o trabalho em família e o processo sucessório, 
em particular, parte da vida de milhares de pessoas que 
trabalham na cafeicultura, considera-se que uma inves-
tigação das dificuldades e singularidades do preparo da 
sucessão possa ser relevante, ao contribuir para a siste-
matização do pensamento sobre o assunto. 

3.3 - REVISÃO DE LITERATURA

A literatura a respeito da administração de empresas fa-
miliares é ampla e aborda aspectos como sua alta repre-
sentatividade nas economias nacionais (Quadro 1), seus 
problemas de governança¹ e suas particularidades em 
relação às companhias de capital aberto.

Quadro 1: Participação da empresa familiar por país

País Participação (em %)

Espanha 80

Inglaterra 75

Itália 95

Portugal 70

Suécia 90

Suíça 85-90

Brasil (estimativa) 85

Fonte: adaptado de Lourenzo M.JR. (2007, p. 2), e de Bornholdt (2005, p.35)

¹ No contexto empresarial, o termo governança vem acompanhado do adjetivo 
“corporativa”. Governança corporativa é o sistema que dirige e monitora as em-
presas, regendo as relações entre os acionistas/sócios, a diretoria, os conselhos de 
administração e fiscal e as auditorias independentes.

² Embora normalmente identificadas a empreendimentos de pequeno porte, podem 
também ser consideradas empresas familiares grandes grupos como VOTORAN-
TIM, PÃO DE AÇÚCAR, GERDAU, TAM, GOL, BRADESCO, ITAÚ, 
GLOBO, FOLHA DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO.

Há também uma gama de consultorias especializadas 
nas empresas familiares; a elas recorrem os que dese-
jam resolver problemas sucessórios e implementar ou al-
terar estruturas de governança, definindo, por exemplo, 
regras para arbitrar as esferas da propriedade, da gestão 
e do patrimônio.

A controvérsia em torno da definição de empresa familiar 
é antiga e pode suscitar discussões infindáveis. O pró-
prio conceito de empresa, para este trabalho, é discutí-
vel, uma vez que boa parte dos produtores de café não é 
cadastrada como pessoa jurídica: [...] “Em relação à si-
tuação formal do negócio, 84% dos produtores (de café) 
não possuem inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ -, o que significa que a movimentação 
financeira da fazenda está diretamente vinculada à vida 
pessoal do produtor” (SAES et al , 2009, p.15).

Aspectos relacionados à gestão e propriedade são o que, 
em essência, caracterizam uma empresa como familiar². 
Empresas não familiares são geridas por executivos pro-
fissionais que geralmente atuam sob a orientação de 
conselhos de administração, cuja função é estabelecer 
as diretrizes gerais da companhia. Já as empresas fami-
liares podem também possuir essa estrutura, mas têm 
membros da família em cargos executivos ou, pelo me-
nos, em seus conselhos de administração.

Para Bornholdt (2005), empresa familiar é aquela que se 
enquadra em pelo menos um dos seguintes critérios:

a) o controle acionário pertence a uma família e/ou a 
seus herdeiros;

b) os laços familiares determinam a sucessão no po-
der;

c) os parentes se encontram em posições estratégicas, 
como na diretoria ou no conselho de administração;

d) as crenças e os valores da organização identificam-
se com os da família;

e) os atos dos membros da família repercutem na em-
presa, não importando se nela atuam;

f) ausência de liberdade total ou parcial de vender suas 
participações/quotas acumuladas ou herdadas na em-
presa (2005, p. 34). 

Outros autores, como Donnelley (apud LOURENÇO M. 
Jr., 2006), consideram empresa familiar aquela “[...] que 
tenha estado ligada a uma família por pelo menos duas 
gerações e com ligações familiares que exerçam influ-
ência sobre as diretrizes empresariais, os interesses e 
objetivos da família” (DONNELLEY apud LOURENÇO M. 
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Jr., 2006, p. 11).

Para este trabalho, será utilizado o conceito de que a 
empresa familiar é aquela na qual uma mesma família 
detém o controle da gestão e parcela majoritária ou total 
da propriedade.

3.3.1- A empresa familiar: modelos de análise

De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC, 2007), o modelo de três círculos é 
o mais conhecido para a compreensão das empresas 
familiares. Nesse modelo, as análises contemplam três 
subsistemas: a família, a gestão e a propriedade. No iní-
cio do empreendimento familiar, esses três subsistemas 
encontram-se superpostos, estando o poder geralmente 
concentrado nas mãos de uma única pessoa. Ao longo 
do tempo, com o desenvolvimento da empresa, há trans-
formações em cada um deles: a tendência natural é a 
ampliação da família, bem como o crescimento da em-
presa e do patrimônio. Tais modificações trazem maior 
complexidade a cada subsistema, e principalmente à in-
teração entre eles (Figura 1).

Figura 1: Modelo dos três círculos nas empresas familiares

Fonte: Davis et al. Generation to generation: Life Cycles of the Family 

Business. Harvard Business School Press. 1a.ed., 1987.

O modelo dos três círculos permite visualizar que na em-
presa familiar os indivíduos podem ocupar até três dife-
rentes papéis ao mesmo tempo, participando não só da 
família, mas sendo também acionistas/donos e atuando 
em sua gestão. Outras pessoas terão participação na 
família e na empresa, mas não em sua gestão. Haverá 
aqueles que participam da gestão, mas não pertencem 
à família e nem têm propriedade da empresa. Enfim, há 
uma multiplicidade de papéis possíveis no contexto da 
empresa familiar, não sendo difícil concluir que diferen-
tes interesses surgem de acordo com a posição ocupa-
da nesse sistema. 

Segundo Campos (2008), “grande parte dos conflitos 
existentes no âmbito da empresa familiar é gerada em 
virtude dos diferentes papéis e expectativas do indivíduo 
como proprietário, gestor ou membro da família proprie-
tária” (CAMPOS et al., 2008, p. 16). O Quadro 2 ilustra os 
diferentes interesses que permeiam a empresa familiar.

Quadro 2: Interesses próprios dos constituintes do siste-
ma da empresa familiar

Posição na estrutura Interesse associado a essa posição

1. Apenas proprietário Retorno sobre investimento; liquidez

2. Apenas gestor Segurança, apreciação à cultura familiar (por 
exemplo: recompensa/nepotismo); objetivos de 
carreira; satisfação com a direção familiar da firma

3. Proprietário e gestor Retorno sobre investimento, mais segurança e 
alguma autonomia

4. Proprietário e familiar 
não funcionário

Informações: regras para acesso aos postos de 
trabalho; regras para entrada e saída de proprie-
tários

5. Apenas familiar Vida familiar em equilíbrio com negócios, possibi-
lidades de trabalho, propriedade, saúde

6. Familiar não proprie-
tário e gestor

Avaliação de regras para entrada na propriedade; 
prospecção de carreira e sucessão; reinvestimen-
to de lucros (não liquidez)

7. Proprietário, gestor e 
membro familiar

Todos os acima listados; como gerir o conflito de 
interesses e se manter focado

Fonte: CAMPOS et al., 2008, p.16

Para o IBGC (2007), os principais desafios da governan-
ça de empresas familiares são:

• Conciliar o crescimento familiar com o crescimento da 
rentabilidade da empresa;

• Conciliar os interesses coletivos com as expectativas 
individuais de todos os envolvidos;

• Educar os herdeiros para o papel de acionistas que 
devem agregar valor ao capital;

• Profissionalizar a família na mesma velocidade da pro-
fissionalização da empresa;

• Prestar contas de forma periódica e transparente a to-
dos os envolvidos. 

Ainda de acordo com o IBGC (2007), a estrutura de pro-
priedade na empresa familiar tende a pulverizar-se ao 
longo do tempo, já que as gerações que se sucedem 
vão agregando membros à família: filhos, noras, genros, 
sobrinhos, primos. Por essa razão, 

“dificilmente os fluxos de caixa disponíveis de uma empresa fami-

liar crescerão na mesma proporção das demandas familiares, oca-

sionando um paradoxo: o sucesso no empreendimento inicial, algo 

positivo para a família controladora, implicará em um processo de 

crescimento que exigirá capitalização, por meio de reinvestimento 
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de lucros (diminuindo o fluxo de caixa disponível para a família) ...” 

(IBGC, 2007, p.24). 

A boa comunicação dentro da família é elemento funda-
mental para evitar conflitos. Dela pode advir a constru-
ção de uma harmonia que contemple as aspirações e 
os projetos de vida de cada membro. Para tanto, é im-
portante começar desde cedo o processo de governan-
ça corporativa, criando normas e regras de convivência, 
interação e limites entre os sistemas família, sociedade 
e empresa, enquanto os conflitos não forem muito gran-
des (BORNHOLDT, 2005). 

O modelo dos três círculos, largamente utilizado na aná-
lise da governança das empresas familiares, tem como 
limitação não considerar a dinâmica temporal, impor-
tante pelo fato de que, com o passar do tempo, novos 
problemas e desafios surgem na trajetória das empresas 
familiares (IBGC, p.27).  Para complementar essa defici-
ência, um novo modelo, denominado “modelo tridimen-
sional de desenvolvimento da empresa familiar”, tem sido 
adotado. Ao incorporar uma escala de desenvolvimento 
para cada uma das três dimensões – família, gestão e 
propriedade – ele permite visualizar que o tempo é variá-
vel determinante quando se analisa qualquer aspecto da 
governança das empresas familiares (figura 2).

Figura 2 – Modelo tridimensional de desenvolvimento da 
empresa familiar

Fonte: Davis et al. Generation to generation: Life Cycles of the Family 

Business. Harvard Business School Press. 1a.ed., 1987.

Percebe-se assim que, além de diversos, os interesses 
dos atores envolvidos na empresa familiar mudam com 
o passar do tempo. Nessa medida, se a continuidade e a 
perpetuação da empresa forem consideradas relevantes 
para a família, o preparo da sucessão torna-se indispen-
sável. 

3.3.2 - A sucessão: preparo e planejamento

A sucessão é o processo pelo qual ocorre a transição 
do fundador ou dos líderes da atual geração nas esferas 
da família, do patrimônio e da empresa para lideranças 
da nova geração (PASSOS et al , 2006). Constitui uma 
etapa determinante para o futuro das empresas familia-
res, especialmente as de pequeno e médio porte, mais 
expostas por terem que, simultaneamente, realizar a 
transmissão do capital e do poder.  Isso não ocorre em 
empresas abertas, pois essas possuem seu capital no 
mercado financeiro e executivos profissionais em sua 
gestão (LOURENZO M. Jr., 2007). 

Destaca-se que a sucessão constitui um processo, não 
um evento. Como tal, possui etapas que envolvem a pre-
paração de todos os agentes relacionados à empresa. 
Os sucedidos devem ser preparados para deixar seus 
postos executivos e assumir papel consultivo; os suces-
sores, para assumir a gestão; os familiares, para terem 
um papel ativo como acionistas. Também os funcionários 
devem ser preparados para o novo comando, bem como 
os clientes e fornecedores, indiretamente afetados. 

Bornholdt (2005) tece as seguintes considerações sobre 
o processo sucessório:

a) Cada empresa familiar tem um processo sucessório 
único, de acordo com suas particularidades. Não obs-
tante, há regras básicas para facilitar a transição;

b) Uma das fontes de tensão dentro das empresas é a 
tomada de decisões. A sucessão trará uma mudança 
no processo decisório, podendo trazer desconforto e 
aumentar o clima de tensão interno;

c) Como rito de transferência de poder, a sucessão é 
o principal ritual de uma empresa, repetindo-se em ci-
clos de 20 a 40 anos;

d) Os dois principais “atores” envolvidos no processo 
são os sucedidos e os sucessores. Sua preparação 
para a transição envolverá sentimentos como expecta-
tivas, frustrações, ambigüidades, lutas e fugas. 

e) É necessário que o sucessor preserve o simbolismo 
legado pelo sucedido: a história de sua liderança, suas 
vitórias, seus mitos;

f) A liderança não pode ser apenas transferida, e sim 
legitimada. A legitimidade do sucessor precisa ser por 
ele conquistada. Do ponto de vista formal, os demais 
membros da família, a diretoria da empresa, os cola-
boradores são os agentes que conferem tal poder ao 
novo líder; 
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g) Mudanças de poder e liderança trazem como con-
seqüência transformações na cultura organizacional, 
gerando reações e resistências. A sucessão desestabi-
liza os referenciais culturais da organização. 

Passos et al (2006) distingue empreendedor de empre-
sário; de acordo com sua definição, o primeiro constrói, 
o segundo perpetua a obra. Os autores destacam ser 
“praticamente impossível falar de empresa familiar sem 
falar de sucessão” (PASSOS et al, 2006, p. 23), e con-
sideram que a perpetuação das empresas familiares é 
uma tarefa a ser construída por toda a família, por meio 
do fortalecimento da tomada de decisão coletiva. 

Para Bornholdt (2005), o papel de liderança no proces-
so sucessório cabe ao proprietário fundador, ou àquele 
que será sucedido. De nada adianta os demais agentes 
estarem interessados e envolvidos no processo se esse 
líder não assumir o papel de mentor da sucessão e coor-
denar os esforços de planejamento e implementação do 
processo sucessório. 

Uma série de aspectos práticos devem ser contempla-
dos no preparo da sucessão. Em termos econômico-fi-
nanceiros, eles envolvem decisões sobre patrimônio, cri-
térios de reinvestimento de lucros e de sua distribuição 
para os acionistas/quotistas, remuneração do sucessor, 
disponibilização de renda vitalícia para o fundador, após 
a transmissão da gestão, entre outras.  No aspecto jurídi-
co, o planejamento da sucessão, especialmente se con-
siderada a fazenda, deve levar em conta as vantagens 
e desvantagens de sua conversão de pessoa física em 
pessoa jurídica, bem como acertos sobre transferência/
venda de cotas de participação (ALCÂNTARA, 2010). Em 
relação aos aspectos técnicos e administrativos do ne-
gócio, a definição do sucessor, seu preparo na gestão e 
o preparo dos demais membros da família para assumi-
rem funções típicas de um “Conselho Administrativo” são 
medidas consideradas básicas para o êxito do processo 
sucessório. Considera-se também importante a realiza-
ção de reuniões periódicas da família para a discussão 
de assuntos internos e da empresa (LOURENZO M. Jr., 
2007; BORNHOLDT 2005; BELDI et al, 2010).  

Na visão de Ward (2004), o planejamento  é fator-cha-
ve para a continuidade do empreendimento familiar.  
Mais complexo que em outros tipos de empresa, o 
planejamento³ da continuidade nas empresas familiares 
deve abranger quatro frentes interdependentes: a estra-
tégia dos negócios, o plano de sucessão e da proprieda-
de da empresa, o plano do patrimônio e das finanças da 
família e, como elemento básico para os três, o plano de 

continuidade da família (figura 3).

Fonte: WARD, John L. Perpetuating the family business. New York: Pal-

grave Macmillan, 2004, p. 18.

Segundo o autor, um planejamento estratégico da em-
presa não funcionará se ignorar o contexto da família. 
Por seu turno, a realidade e os planos econômico-finan-
ceiros da família serão, em boa medida, determinados 
pela estratégia da empresa. Tampouco haverá sucessão 
na empresa até que seus fundadores se sintam finan-
ceiramente seguros. Finalmente, como uma espécie de 
“pano de fundo” para a consecução desses planos, de-
verá haver clareza, na família, em relação a seu papel e 
sua missão. O alinhamento de propósitos entre os mem-
bros familiares é o que pode embasar seu comprometi-
mento.

3.3.3 - O produtor de café e a sucessão

A sucessão nas empresas rurais/fazendas é ainda ob-
jeto de poucos estudos. Alguns trabalhos recentes têm 
contemplado a empresa familiar rural, cujos problemas, 
em essência, são semelhantes aos de qualquer empresa 
familiar. Há, contudo, particularidades que caracterizam 
a atividade rural e que trazem implicações à sua conti-
nuidade. 

Conforme revela a pesquisa realizada por Saes et. al 
(2009), sobre o perfil do produtor de café no Brasil, “a 
família tem grande influência na tomada de decisão do 

³ Planejamento, em definição de Aurélio Buarque de Holanda, consiste no “pro-
cesso que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (pelo go-
verno, pela direção de uma empresa, etc) visando a consecução de determinados 
objetivos.  
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produtor” (SAES et. al, 2009, p. 11 a 25). A mesma pes-
quisa mostra que quase 90% dos produtores concordam 
que a decisão dos familiares em continuar o negócio fa-
miliar tem uma influência positiva em sua vida, e que há 
um sentimento de lealdade pelo negócio familiar disse-
minado entre os membros da família dos produtores. 

Realizado junto a 410 produtores de café, o estudo mos-
tra que 78% deles gerem diretamente sua propriedade, 
e acreditam que sua dedicação e conhecimento estão 
muito relacionados ao desempenho do negócio. Quase 
a totalidade (97%) dos produtores entrevistados concor-
dou que “o desempenho do negócio depende muito da 
dedicação do produtor”. A pesquisa também sugere que 
o produtor esteja comprometido com a continuidade da 
fazenda, na medida em que 79% expressaram sua pre-
ocupação em transmitir seu conhecimento do negócio 
para os filhos. 

Para Mizumoto (2009), o envolvimento da família é uma 
das vantagens competitivas que as empresas familiares 
possuem. A formação do capital humano, por meio da 
educação, possibilita aos indivíduos maior compreensão 
do ambiente e dos recursos disponíveis pelas fazendas 
de café, auxiliando na tomada de decisões estratégicas, 
como por exemplo, a produção de cafés especiais. 

Sobre o processo sucessório, opiniões conflitantes fo-
ram colhidas por Mizumoto (2009). Um produtor acredita 
que “a próxima geração quer viver nas grandes cidades, 
e não isolada em pequenos municípios”. Reconhecen-
do que esse desejo possa ser empecilho à sucessão da 
fazenda, sua opinião é de que os jovens estão certos, 
devendo investir em sua educação e participar do mer-
cado de trabalho urbano para profissionais altamente 
qualificados.  Já outro produtor achou “desafiador” ter 
sido patrão de sua filha por um período. Para ele, o ideal 
seria que seus herdeiros adquirissem experiência profis-
sional em outras empresas antes de assumirem o negó-
cio familiar. Em sua opinião, contudo, nas férias os filhos 
devem ir trabalhar na empresa da família, pois há co-
nhecimentos específicos que só se adquirem na prática 
(MIZUMOTO, 2009). 

3.4 - METODOLOGIA

O objeto dessa pesquisa são as propriedades rurais de 
administração familiar, e o problema investigado é como 
preparar os familiares para a continuidade do negócio. 
Os objetivos específicos são estudar os principais aspec-

tos que envolvem a sucessão nas empresas de controle 
familiar e pesquisar como ocorre, na prática, a condução 
do processo sucessório nas fazendas de café. 

Para a consecução dos objetivos propostos, foi feita 
uma pesquisa bibliográfica sobre a sucessão de empre-
sas familiares. Nos principais modelos de análise dessas 
empresas, sobressaem três questões relacionadas ao 
processo sucessório: a comunicação entre os familia-
res, considerada essencial para o planejamento e a exe-
cução do processo sucessório; o tempo, que modifica 
as circunstâncias familiares e empresarias, requerendo 
ajustes no planejamento da sucessão; as motivações e 
problemas intrínsecos ao processo sucessório, como o 
preparo de um sucessor, os conflitos dentro da empresa, 
entre outros.

A literatura disponível sobre a sucessão das empresas 
familiares na área rural – as fazendas – é ainda incipiente. 
A pesquisa realizada por Saes et al. (2009) sobre o perfil 
do produtor de café no Brasil sugere estreita ligação en-
tre o produtor, sua família e a fazenda cafeeira. Segundo 
ela, “observa-se que a família tem grande influência nas 
decisões do produtor, o que leva a preocupações com 
relação à continuidade do negócio e ao engajamento 
de familiares na sucessão” (SAES et. al, 2009, p. 22). A 
leitura dessa pesquisa foi um dos estímulos a presente 
investigação. 

Como contribuição empírica realizou-se dois estudos de 
caso, por meio de entrevistas semi-estruturadas, com 
produtores rurais residentes no município de Piumhi, na 
região sudoeste do Estado de Minas Gerais. Ambos têm 
larga experiência na administração de fazendas, são pro-
fundos conhecedores da realidade rural e passam, no 
momento, pelo processo de sucessão familiar em suas 
respectivas propriedades.

O estudo de caso tem como propósito “proporcionar 
uma visão global do problema ou identificar fatores que 
o influenciam ou são por ele influenciados” (ALCÂNTA-
RA, 2010, p. 45). O estudo de casos múltiplos, seguido 
de análise cruzada, é apropriado para avaliar fenômenos 
reais por meio da comparação de contextos, especial-
mente nos casos em que “as fronteiras entre o fenômeno 
e o contexto não são evidentes” (YIN, 1981, p. 59, apud 
MIZUMOTO, 2009).

Também foi elaborado um questionário sobre o plane-
jamento do processo sucessório nas fazendas, com o 
intuito de investigar se, na opinião dos respondentes, a 
administração de uma fazenda, em termos gerais, pre-
ocupa-se com a longevidade do empreendimento, por 
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meio do preparo de sucessores, sejam eles familiares ou 
não. 

O Questionário foi submetido aos alunos do curso “Ges-
tão do Agronegócio Café”, em Machado. O tema “Suces-
são familiar” foi um dos tópicos desenvolvidos no decor-
rer do curso, em módulo específico. Foram obtidas 30 
respostas em um universo de 38 alunos.

Foram feitas 23 assertivas de natureza qualitativa apre-
sentadas em escala do tipo Likert de 5 pontos. Em um 
extremo o entrevistado poderia responder 1 – “Discordo 
totalmente” até outro extremo 5 – “Concordo plenamen-
te”. 

Tanto o roteiro das entrevistas aos produtores como o 
Questionário encontram-se anexos a este trabalho. 

 

3.5 - RESULTADOS DA PESQUISA

Os três modelos apresentados – modelo dos três círcu-
los, modelo tridimensional de desenvolvimento e o “Tri-
ângulo do Planejamento da Continuidade” – têm contri-
buições na análise dos resultados dos estudos de caso 
e do Questionário, componentes da parte empírica do 
presente trabalho. 

No modelo dos três círculos, destaca-se a sobreposição 
de papéis que um mesmo indivíduo pode ter nos sub-
sistemas família, empresa e gestão. Destaca-se também 
que a posição ocupada por cada familiar na interação 
entre os três subsistemas é potencial gerador de confli-
tos de interesse.

No modelo tridimensional de desenvolvimento, a inclu-
são da dimensão temporal chama a atenção para a na-
tureza dinâmica do processo sucessório na empresa fa-
miliar. As circunstâncias mudam e constituem elemento 
essencial nos acontecimentos no decorrer do processo. 

O “Triângulo do Planejamento da Continuidade” ilustra 
o tamanho do desafio que as empresas familiares en-
frentam ao se disporem a perpetuar o empreendimento 
inicial. A boa comunicação e a clareza de propósitos so-
bressaem como aspectos importantes.

Todos estes elementos – motivações individuais, confli-
tos, tempo, comunicação - se interpenetram e aparecem 
nos estudos de caso e também nas respostas ao Ques-
tionário. 

Analisar um processo sucessório em andamento consti-
tui um exercício de identificá-los e situá-los no contexto 

de cada qual.

3.5.1 - Estudos de caso

Fazenda A

Situada no município de Piumhi-MG, a fazenda A foi fun-
dada no ano de 1987. Por longo tempo foi administrada 
à distância, pois seus dois proprietários eram funcioná-
rios de empresas em Belo Horizonte, a 280 km da Fazen-
da. A partir do ano 2000, com sua aposentadoria, o atual 
proprietário mudou-se para Piumhi. Em 2002, em virtude 
do falecimento do sócio, adquiriu a parte remanescente. 
Atualmente a área da Fazenda é de 515 hectares, dos 
quais 210 ocupados com lavouras de café, sua principal 
atividade. 

O proprietário tem 67 anos, é engenheiro mecânico e 
no passado atuou na área bancária. Casado, vive com 
a esposa em Piumhi; a Fazenda responde por até 75% 
de sua renda familiar. Possui três filhos: uma filha de 39 
anos, médica, reside em Belo Horizonte; um filho de 37 
anos, economista, atuando na propriedade e residente 
em Piumhi, e uma filha de 34 anos, oficiala de registro 
público, domiciliada em Barbacena-MG. Os três são ca-
sados e têm filhos. 

• A sucessão: motivações e circunstâncias

De acordo com o proprietário, a confiança no futuro da 
cafeicultura é uma das motivações para a continuidade 
na atividade. Segundo ele, o Brasil reúne diversas con-
dições que favorecem a atividade econômica do café: 
tradição, liderança mundial na produção e posição de 
destaque no consumo, pesquisa e conhecimento avan-
çados, além de boas perspectivas de demanda futura. 
Dentro da Fazenda, acredita que a experiência acumula-
da em vinte e quatro anos na produção de café constitua 
forte razão para levar adiante o empreendimento. Desta-
ca ainda, como acontecimento importante na história da 
Fazenda, a vinda do filho para a atividade, há cerca de 
dez anos, sublinhando que este fato tem representado a 
perspectiva de continuidade e expansão do negócio.  

Em sua visão, a escolha do sucessor na Fazenda ocor-
reu de forma natural, em função principalmente das cir-
cunstâncias pessoais do filho: formação acadêmica em 
área afim aos negócios, familiaridade com conceitos 
importantes para a atividade (escala, produtividade, ren-
tabilidade, etc), identificação com o setor agrícola, dis-
ponibilidade para mudança de Belo Horizonte para Piu-
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mhi. Para o pai/proprietário, “ao avaliar a oportunidade 
de dedicar-se à Fazenda, ele aceitou o desafio. Tudo se 
resumia em aproveitamento das melhores oportunida-
des”. Para a Fazenda, isso contribuiu para melhorias nas 
áreas de custos, produção e qualidade, conseguidas a 
partir de estudos, alterações de procedimentos e busca 
de consultorias especializadas.  

• O preparo do processo sucessório

Para o proprietário, preparar um sucessor dentro da famí-
lia é determinante para a continuidade da Fazenda. Em 
sua opinião, a administração de uma fazenda de café é 
complexa, pois lida com fatores imponderáveis, como o 
clima e bruscas oscilações de preço do café. Requer, por 
isso, poder de decisão e rápidas adaptações de estraté-
gia. A atividade demanda alta necessidade de capital de 
giro, para que o produtor não se sinta pressionado a ven-
der o café. Além da gestão do negócio, a conservação e 
valorização do “patrimônio físico” (terra, lavouras, insta-
lações, maquinário, benfeitorias) da Fazenda são ques-
tões sensíveis: “a eventual divisão entre os herdeiros ou 
a decisão de inalienabilidade da propriedade são fatores 
que interferem na boa gestão da atividade operacional e 
que demandam diálogos e entendimentos entre os inte-
ressados em sua continuidade”. Por isso, conhecimento 
técnico, presença e confiança no gestor são essenciais 
à administração.  

Sua opinião é de que o planejamento do processo su-
cessório suscita dúvidas de natureza diversa. Qual será 
a relevância da Fazenda na realidade dos filhos no futu-
ro? Serão capazes de administrar o empreendimento em 
conjunto de forma harmoniosa? A expansão da Fazenda 
é inexorável para que ela mantenha sua competitividade 
(escala)?  Outra preocupação é como conduzir o proces-
so sucessório de forma justa, e se possível evitar eventu-
ais discordâncias. “Vender o negócio enquanto ele está 
bom seria uma boa alternativa?”, se pergunta.  “Qual o 
momento adequado para tratar de um assunto desgas-
tante que, teoricamente, nem lhe pertence?”, coloca, 
referindo-se à discussão da questão patrimonial. 

• A família e a comunicação

Na origem, a aquisição da Fazenda era encarada como 
uma alternativa de investimento (“a terra é um ativo que 
não se deprecia”) e uma possível ocupação para os pro-
prietários no futuro, quando se aposentassem. Ao lon-
go de seus vinte e quatro anos de existência, a área da 

Fazenda triplicou em relação à data de sua fundação, 
e o café, como fonte de renda do proprietário, assumiu 
proporção maior que a inicialmente imaginada.

Nunca houve manifestação de interesse, por parte das 
filhas, em participar do negócio, além do que “a escala 
de produção da Fazenda não justificava novas participa-
ções efetivas” há dez anos. Tampouco houve qualquer 
diálogo com a esposa ou as filhas em função do enga-
jamento do filho na Fazenda, à época. Com a expansão 
do negócio, as boas perspectivas de sua continuidade e 
no momento em que a idade do proprietário “passa a su-
gerir redução paulatina de sua participação na gestão”, a 
preocupação com a sucessão passa a existir. 

Em sua opinião, na empresa familiar “a sucessão formal 
deve ocorrer por ocasião do falecimento dos progeni-
tores”, não devendo haver um rito de transmissão de 
poder, de forma a oficializar a conclusão do processo 
sucessório. Destacando ser contrário a “atitudes que 
configurem antecipações de heranças”, diz que “em ca-
sos específicos, como de uma fazenda de café, simpa-
tizo com a idéia de que seja feito um testamento que 
propicie justiça para um eventual filho” que dedique sua 
vida profissional ao longo de anos em prol do crescimen-
to patrimonial de todos.                       

Fazenda B

A Fazenda B situa-se no município de Bambuí-MG e foi 
fundada no ano de 1971. Segundo seu fundador, que 
até então não tinha ligação maior com a agricultura, “na-
quela época a terra era muito barata”, e por isso adquirir 
a Fazenda foi uma interessante opção de investimento. 
Atualmente a área total é de 428 hectares, sendo a pecu-
ária leiteira sua atividade principal, responsável por mais 
de 80% do faturamento. A área ocupada com o café vem 
diminuindo de tamanho, sendo hoje de apenas 36 hec-
tares. Tal redução está relacionada ao bom desempenho 
da atividade principal, que vem requerendo investimen-
tos relevantes e foco na produção. 

O proprietário encontra-se na faixa etária de 61 a 70 anos 
e tem formação técnica em Contabilidade. Reside no 
município de Piumhi e atua também na área comercial. 
Mais de 75% da renda familiar advém da atividade rural. 
É casado e possui três filhos: uma de 39 anos, casada, 
residente em São Luís/MA e atuando na área de Comu-
nicação e Marketing; um de 36 anos, também casado, 
formado em Computação e atualmente morando em 
Bambuí, onde co-administra a propriedade. O terceiro 
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filho tem 29 anos, é solteiro, formado em Administração, 
trabalha em empresa de Consultoria de Gestão e reside 
em Belo Horizonte. 

• A sucessão: motivações e circunstâncias

De acordo com o proprietário, em meados dos anos 
2000, após mais de três décadas de trabalho na adminis-
tração da Fazenda, seus objetivos haviam sido atingidos. 
Encontrava-se realizado com o patamar alcançado pelo 
negócio, mas não cogitava sua expansão. Em seu pen-
samento sobre o futuro da Fazenda, o arrendamento da 
propriedade passou a ser uma alternativa concreta. Uma 
usina de álcool estava se instalando na região e muitas 
fazendas vizinhas estavam sendo arrendadas para o cul-
tivo de cana. 

Na família, ele e esposa gozavam de plena saúde e si-
tuação econômica estável. Seus filhos haviam migrado 
para realizar seus estudos na capital, estavam formados 
e já trabalhavam em suas respectivas áreas, em diferen-
tes cidades. Por volta do ano de 2005 encontrava-se em 
fase de definições pessoais e profissionais: casamento, 
constituição de respectivas famílias, mudança ou perma-
nência no emprego. Do ponto de vista pessoal dos pais, 
o retorno dos filhos a Piumhi era um desejo. Até então 
nenhum dos três filhos havia trabalhado na Fazenda, que 
sempre foi administrada pelo pai, com participação da 
esposa. 

Aspectos conjunturais passaram, portanto, a contar na 
definição sobre o futuro do empreendimento. Havia a 
possibilidade do arrendamento, que implicaria na radical 
mudança da atividade fim da Fazenda – a pecuária leitei-
ra – com a substituição do rebanho, das instalações para 
a produção de leite (galpões, equipamentos de ordenha) 
e das atividades de agricultura, inclusive o café, que tam-
bém tinha sua importância no faturamento da Fazenda.  
Por outro lado, a continuidade da atividade faria sentido 
caso a família se interessasse por ela. Na visão do pai/
proprietário a Fazenda “oferecia espaço” para o estabe-
lecimento profissional de um dos filhos – o segundo – e 
este se encontrava em situação pessoal e profissional 
que o permitiria ingressar na empresa, além do que tinha 
qualidades que o credenciavam para tal.

Houve então uma conversa formal em família (pais e fi-
lhos), na qual o pai/proprietário comunicou ter atingido 
nível de realização com o empreendimento e sua visão 
sobre o futuro da Fazenda. Por consenso, decidiu-se 
que a continuidade do mesmo era importante; assim, o 

pai fez proposta financeira ao segundo filho, que saiu 
de seu emprego e passou a trabalhar na empresa da 
família, mudando-se para a fazenda, o que ocorreu no 
ano de 2006. 

  

• O preparo do processo sucessório

O proprietário disse já ter visitado algumas fazendas que, 
no passado, eram modelo de produção, e nas quais de-
savenças familiares foram uma das causas de seu declí-
nio. Considera, assim, importante o preparo do processo 
sucessório.

Em seu caso, durante os cinco anos em que pai e fi-
lho vêm trabalhando em conjunto ocorreram significati-
vas mudanças na Fazenda. Segundo o proprietário, os 
aspectos técnicos da atividade foram bem assimilados 
pelo filho (formado em Computação), que para tanto 
tem contado com uma assessoria especializada - na pe-
cuária leiteira - que visita mensalmente a propriedade. 
Os três primeiros anos foram os mais cruciais para este 
aprendizado técnico. 

O trabalho em conjunto expõe divergências de opinião 
e mesmo de personalidade; para o proprietário, fruto 
de seu temperamento mais conservador/comedido, en-
quanto o filho “é mais atirado”, partidário, por exemplo, 
de mais ousadia nos investimentos.  Houve, inicialmen-
te, dificuldade de delegação das atividades por parte do 
proprietário; com o tempo, isso foi superado, principal-
mente por meio da divisão de tarefas. No momento, sob 
sua responsabilidade encontra-se a parte financeira da 
Fazenda; o filho tem cuidado da produção e comercia-
lização. Houve também conflito entre o filho e uma fun-
cionária no momento inicial, que acabou resultando em 
saída da mesma da empresa. 

Um investimento de vulto nas instalações de ordenha en-
contra-se em realização; segundo o proprietário, a pre-
sença e o envolvimento do filho na atividade foram de-
terminantes para essa decisão. Em sua opinião, preparar 
um sucessor dentro da família é crucial para a continui-
dade da Fazenda, por tratar-se de um empreendimento 
pequeno para justificar uma gestão por executivos pro-
fissionais. Ademais, são realizados investimentos de mé-
dio e longo prazo (qualidade do rebanho, ordenha) que 
não podem depender exclusivamente de profissionais 
externos, que pela ausência de maior vínculo possam 
eventualmente sair da Fazenda. Segundo o proprietário, 
a presença do filho também permitiu, com o passar dos 
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anos, que ele usufruísse mais tempo livre. 

• A família e a comunicação

Existe a preocupação de informar os filhos sobre a evolu-
ção dos acontecimentos na Fazenda, e também alguma 
distribuição de lucros em função dos resultados atingi-
dos. 

Com relação a definições patrimoniais futuras, são discu-
tidas entre o proprietário e a esposa, tendo como pilar a 
preocupação em “não prejudicar ninguém”. Tendo sido 
assessorados por consultoria especializada, concluíram 
que a Fazenda é um empreendimento relativamente pe-
queno, o que não justificaria sua transformação em pes-
soa jurídica. A futura divisão patrimonial entre os herdei-
ros envolveria também outros imóveis, além da Fazenda, 
com o que imaginam possa ser feita composição que 
não comprometa a gestão do empreendimento.  Os cri-
térios estão em discussão no momento e será objeto de 
reunião próxima entre os pais e os filhos. Oficializar os 
acordos por meio de registros em cartório, com atualiza-
ções periódicas, é considerada uma boa medida, passí-
vel de evitar conflitos entre os herdeiros no futuro.  

Comentários

À luz do “Triângulo do Planejamento da Continuidade”, 
as Fazendas A e B têm, com limitações, executado pas-
sos importantes para a continuidade de seus empreen-
dimentos. A utilização do termo “Planejamento”, que, 
como visto, pressupõe um “conjunto coordenado de 
ações, visando à consecução de um objetivo”, possivel-
mente extrapola o que de fato vem ocorrendo em ambos 
os casos – um preparo da sucessão. 

Em alguma medida, os três vértices que compõem o 
“Triângulo” estão contemplados em cada caso: há inter-
relação entre as estratégias do negócio, o planejamento 
financeiro e patrimonial dos proprietários e o preparo do 
sucessor na gestão.  

 O desafio principal está concentrado no centro do “Tri-
ângulo”, e diz respeito à unidade (ou não) de propósitos 
da família. Tal unidade não é obrigatória, pois cada mem-
bro tem suas prioridades. Nesse ponto, o elemento-cha-
ve é a promoção da comunicação, por meio da qual é 
possível conhecer os pensamentos individuais e avaliar 
se é possível alinhá-los em prol da perpetuação de cada 
empresa. 

Questionário

Na formulação das assertivas que compõem este Ques-
tionário, procurou-se considerar algumas das mais im-
portantes questões apontadas pela literatura de sucessão 
das empresas familiares, conjugando-as com aspectos 
particulares da atividade rural, mais especificamente da 
fazenda de café.  

Para fins didáticos, a apresentação dos resultados foi di-
vidida em três itens: a) Comunicação e alinhamento de 
interesses; b) O preparo do processo sucessório; c) Mo-
tivações e circunstâncias da sucessão. 

Aos respondentes solicitou-se expressar sua opinião de 
acordo com a seguinte escala, do tipo Likert: 

1) Discordo totalmente  

2) Discordo

3) Não concordo nem discordo 

4) Concordo 

5) Concordo plenamente

a) A comunicação e o alinhamento de interesses:

Foram apresentadas as seguintes assertivas relaciona-
das à comunicação e ao alinhamento de interesses dos 
familiares:

01 - A sucessão é um assunto de abordagem desagradá-
vel, pois remete à morte.

02 - Investimentos de médio e longo prazo na fazenda 
devem ser discutidos pelo proprietário com seus fami-
liares. 

03 - Divisões patrimoniais futuras devem ser discutidas 
pelo proprietário com seus filhos e cônjuge. 

04 -É mais fácil concordar com meus irmãos que com 
pessoas de fora da família. 

05 - Quando os filhos são casados, seus cônjuges de-
vem participar das conversas sobre futuras divisões pa-
trimoniais. 

06 - Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, 
uma boa alternativa é a divisão da fazenda. 

07 - Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, 
uma boa alternativa é arrendar a fazenda para terceiros. 

08 - Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, 
a melhor alternativa é vender a fazenda. 
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Gráfico 1 – Comunicação e alinhamento de interesses

Comentários:

As opiniões em relação à primeira afirmativa foram diver-
sas: nove respondentes concordaram, 13 discordaram, 
e oito têm dúvida sobre sua validade. Não há, portanto, 
consenso sobre a sucessão constituir assunto de abor-
dagem desagradável.

Das oito assertivas, somente duas – 02 e 03 - tiveram a 
concordância da grande maioria dos entrevistados. As 
respostas sugerem que deve haver diálogo aberto entre 
o proprietário da fazenda, seu cônjuge e os filhos sobre 
os planos para o negócio e para a família. Nesse sentido, 
se enquadram em dois vértices do “Triângulo do Planeja-
mento da Continuidade”, de Ward (2004). 

A assertiva 04 teve a discordância da maioria – 16 res-
pondentes – sugerindo dificuldade para os entendimen-
tos dentro da família. O comentário de um entrevistado 
foi interessante; segundo ele, “a intimidade lhe permite 
ser mais franco e às vezes mesmo ferir os mais próxi-
mos”. Sobre a participação dos cônjuges dos filhos – 
para alguns, denominados “agregados”, para outros, 
“escolhidos”- nas conversas sobre futuras discussões 
patrimoniais, houve um empate: das 22 respostas não 
neutras, 50% foram a favor, 50% contra (assertiva 05). 

Em casos de impossibilidade de acordo entre os fami-
liares na questão sucessória (assertivas 06 a 08), três 
desfechos possíveis para a destinação da fazenda foram 
aventados: sua divisão, seu arrendamento e sua venda. 
Houve muita variação nas respostas, e mais tendência à 
discordância que à concordância. Muitos não opinaram, 

possivelmente pela dificuldade de tratar-se de situação 
hipotética.  16 respondentes discordaram da divisão da 
fazenda como boa alternativa. Apenas 5 concordaram 
que a venda constitui a melhor alternativa.

b) O preparo do processo sucessório

Foram apresentadas as seguintes assertivas relaciona-
das ao preparo do processo sucessório:

01 - Administrar uma fazenda de café é uma tarefa di-
fícil.

02 - Preparar um sucessor é uma preocupação dos 
proprietários de fazendas. 

03 - Formar uma pessoa apta a administrar razoavel-
mente bem uma fazenda de café demanda mais de três 
anos.

04 - Fazer um curso, técnico ou universitário, relaciona-
do às Ciências Agrárias, facilita muito o aprendizado da 
administração de uma fazenda de café. 

05 - Os familiares dos proprietários se esforçam para 
entender como administrar uma fazenda de café.

06 - Na ausência do interesse dos filhos ou familiares, 
é fácil contratar um profissional para administrar a fa-
zenda. 

07 - Os familiares dos proprietários se importam se o 
negócio vier a falir.

08 - Os familiares dos proprietários têm um sentimento 
de orgulho pela fazenda.

09 - Mais que um ativo econômico-financeiro, a fazenda 
é um patrimônio afetivo da família.

Gráfico 2 – O preparo do processo sucessório
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Comentários

Há quase consenso, entre os respondentes, sobre ser 
difícil administrar uma fazenda de café, como mostra a 
concordância da maioria com a primeira assertiva.  O 
mesmo se pode dizer em relação à capacitação geren-
cial necessária para que se administre a fazenda: 90% 
dos entrevistados concordam que ela demanda tempo 
superior a três anos, e 80% que o desenvolvimento de 
estudo formal relacionado às Ciências Agrárias facilita o 
desempenho da função (assertivas 03 e 04).

Pouco mais de 50% respondentes concordam que “pre-
parar um sucessor é uma preocupação dos proprietários 
de fazendas”.  Há divergência de opinião quanto ao es-
forço dos familiares para aprender a administrar o negó-
cio: dos 30 entrevistados, 11 acreditam que ele existe, e 
13 discordam. 80% não consideram ser fácil a contrata-
ção de um profissional para administrar a fazenda, caso 
os filhos ou familiares não tenham interesse (assertivas 
02, 05 e 06).  

A importância que a fazenda tem na vida das famílias 
parece ser comprovada nas respostas às afirmativas 07, 
08 e 09. Quase 90% dos entrevistados consideram que a 
fazenda representa patrimônio não apenas econômico-
financeiro, mas afetivo, e que se importariam com even-
tual falência. 21 dos 30 respondentes acreditam que os 
familiares têm sentimento de orgulho pela fazenda.  

Em seu conjunto, as respostas corroboram os resultados 
da pesquisa realizada por SAES et. al (2009, p. 11 a 25), 
sugerindo que a continuidade da fazenda é um desejo da 
família. A complexidade da administração da fazenda de 
café e a dificuldade em contratar profissionais sugerem 
atenção ao preparo de sucessores dentro da família.

c) Motivações e circunstâncias do processo sucessório

Foram apresentadas as seguintes assertivas relaciona-
das às motivações e circunstâncias do processo suces-
sório:

01 - Os jovens preferem a vida urbana à rural; por isso, 
é difícil atraí-los para administrar uma atividade comple-
xa como a fazenda de café.

02 - O principal atrativo para que os filhos se interessem 
pela continuidade da fazenda é a renda proporcionada 
pelo café.

03 - Ciclos de preços baixos desestimulam os filhos a 
continuarem o trabalho dos pais na fazenda. 

04 - Preços altos de café é um estímulo para que os 
filhos prossigam o trabalho dos pais na fazenda. 

05 - O café é um belíssimo negócio. 

06 - O café é um negócio de futuro.  

Gráfico 3 – Motivações e circunstâncias do processo su-
cessório

Dois terços dos entrevistados concordam que a vida ur-
bana atrai a juventude, e que por isso é mais difícil trazê-
los para a administração da fazenda. Há dúvida sobre 
se a renda proporcionada pelo café é o principal atrativo 
para que os filhos se interessem pela continuidade da 
fazenda (assertivas 01 e 02). 

A grande maioria dos respondentes concorda que os 
preços do café atuam para estimular (ou não) o envol-
vimento dos filhos na fazenda, visando à continuidade 
do trabalho dos pais. Para 80% deles, ciclos de preços 
baixos representam desestímulo; para 70%, preços altos 
são um incentivo. 

Os entrevistados demonstram confiança no café como 
atividade econômica. Para 21 respondentes, o café “é 
um belíssimo negócio”; 23 deles consideram o café 
como “um negócio de futuro”. 

3.6 - CONCLUSÕES

A continuidade da fazenda por meio do preparo do pro-
cesso sucessório não constitui preocupação de primei-
ra ordem do produtor rural. Na cafeicultura, especifica-
mente, mudanças profundas têm ocorrido no ambiente 
competitivo, exigindo enorme dedicação e capacidade 
de adaptação do fazendeiro.  Ao concentrar atenções na 
resposta aos desafios cotidianos, a gestão da fazenda 
muitas vezes relega a segundo plano, ou sequer contem-
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pla, o tema da sucessão. Entretanto, se a continuidade 
e a perpetuação do empreendimento forem de interesse 
da família, tal comportamento revela-se inadequado.

Os modelos de análise das empresas familiares são fer-
ramentas úteis que auxiliam na compreensão do proces-
so sucessório. Por meio deles é mais fácil visualizar que, 
ao longo do tempo, o crescimento da família e da empre-
sa torna mais complexo a relações entre seus agentes. 
Harmonizar interesses diversos, muitas vezes díspares, 
constitui um desafio constante à administração da em-
presa e aos membros da família. O estabelecimento de 
uma comunicação aberta contribui para deixar mais cla-
ros os papéis e interesses de cada membro na vida da 
família e da empresa. 

Os dois estudos de caso realizados contemplaram situ-
ações em que o processo sucessório encontra-se em 
andamento. O conhecimento acumulado na atividade e 
o preparo de um sucessor dentro da família foram con-
siderados fatores de importância para a continuidade 
das Fazendas. A despeito dos conflitos cotidianos, em 
ambos os casos o trabalho em conjunto entre o proprie-
tário e seu filho tem gerado impactos positivos para o 
negócio, entre os quais se destaca a motivação para a 
expansão. Do ponto de vista dos proprietários, muitas 
dúvidas permeiam a condução do processo sucessório: 
sobressaem as preocupações com o senso de justiça e 
a harmonia entre os herdeiros. Há dúvida também sobre 
a melhor alternativa de formalização da sucessão. 

A formulação do Questionário teve o intuito de examinar 
as opiniões predominantes, no universo da amostra pes-
quisada, sobre a sucessão. Reconhecendo o limite da 
extrapolação de suas conclusões, as respostas sugerem 
que a sucessão é mesmo tema complexo e controver-
so. As opiniões tendem a convergir em assuntos como a 
importância da fazenda para a família, a necessidade do 
preparo técnico do sucessor e a influência dos preços 
na motivação do negócio. Por outro lado, aspectos de 
definição prática intrínsecos à sucessão, como divisões 
patrimoniais e participação de cônjuges dos filhos no 
planejamento sucessório, tendem a gerar divergência de 
opinião.

Em linhas gerais, foi possível investigar os principais as-
pectos que influem no preparo do processo sucessório 
nas fazendas. O valor patrimonial da fazenda e a conser-
vação de seus ativos (lavouras, máquinas, benfeitorias) 
são exemplos de particularidades das propriedades ca-
feeiras que afetam a sucessão. No preparo dos futuros 
gestores, aprender a lidar com a imprevisibilidade do 

fator climático e com a volatilidade da comercialização é 
considerado essencial.  

Espera-se que a leitura desse trabalho tenha servido 
para motivar o estudo dos aspectos sucessórios da em-
presa familiar. Particularmente o setor agrícola, e o café, 
em especial, muito se beneficiariam da evolução das 
pesquisas sobre este tema. 
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ANEXOS

Anexo 1 - Guia de entrevistas dos Estudos de Caso:

A) Propriedade

• Dados gerais: Nome, Data de fundação, Localização, 
Área total, Área ocupada com café, participação do café 
no faturamento da propriedade, registro ou não no CNPJ, 
principais eventos. 

B) O Proprietário e a família

• Nome, faixa etária, escolaridade, estado civil, tempo à 
frente da administração da fazenda, percentual da renda 
da fazenda na renda da família, idade, profissão e estado 
civil dos filhos.

C) Gestão e Processo sucessório

• Principais motivações para o processo sucessório;

• O preparo de um sucessor dentro da família é determi-
nante para a continuidade da Fazenda?

• A escolha do sucessor foi decisão pessoal do proprie-
tário? Quais os critérios utilizados? Houve diálogo com 
os demais membros da família?

• Uma Fazenda tem particularidades que afetam o pro-
cesso sucessório? Quais?

• Quais as principais dificuldades para o proprietário ao 
planejar e executar o processo sucessório?

• Quais as principais dificuldades do sucessor no decor-
rer do processo sucessório?

• Qual o papel da família no planejamento e execução 
do processo sucessório?

• Deve haver um rito de transmissão do poder, de forma 
a oficializar a conclusão do processo sucessório?

Apêndice B

Questionário sobre o processo sucessório

Nas afirmativas a seguir, marque de 1 a 5, de acordo com 
a sua opinião:

2 Discordo totalmente;

3 Discordo;

4 Não concordo nem discordo;

5 Concordo;

6 Concordo plenamente.

a) Administrar uma fazenda de café é uma tarefa difícil. 

b) Os familiares do proprietário se importam se o negó-
cio vier a falir. 

c) Os familiares dos proprietários se esforçam para en-
tender como administrar uma fazenda de café. 

d) Os familiares dos proprietários têm um sentimento de 
orgulho pela fazenda. 

e) Fazer um curso, técnico ou universitário, relacionado 
às Ciências Agrárias, facilita muito o aprendizado da ad-
ministração de uma fazenda de café. 

f) Formar uma pessoa apta a administrar razoavelmente 
bem uma fazenda de café demanda mais de três anos. 

g) Preparar um sucessor é uma preocupação dos pro-
prietários de fazendas. 

h) A sucessão é um assunto de abordagem desagradá-
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vel, pois remete à morte. 

i) Os jovens preferem a vida urbana à rural; por isso, é 
difícil atraí-los para administrar uma atividade complexa 
como a fazenda de café. 

j) O principal atrativo para que os filhos se interessem 
pela continuidade da fazenda é a renda proporcionada 
pelo café. 

k)  Ciclos de preços baixos desestimulam os filhos a con-
tinuarem o trabalho dos pais na fazenda. 

l) Preços altos de café são um estímulo para que os filhos 
prossigam o trabalho dos pais na fazenda. 

m) Na ausência do interesse dos filhos ou familiares, é 
fácil contratar um profissional para administrar a fazen-
da. 

n) Mais que um ativo econômico-financeiro, a fazenda é 
um patrimônio afetivo da família.

o) Investimentos de médio e longo prazo na fazenda de-
vem ser discutidos pelo proprietário com seus familia-

res. 

p) É mais fácil concordar com meus irmãos que com 
pessoas de fora da família. 

q) Divisões patrimoniais futuras devem ser discutidas 
pelo proprietário com seus filhos e cônjuge. 

r) Quando os filhos são casados, seus cônjuges devem 
participar das conversas sobre futuras divisões patrimo-
niais. 

s) Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, 
uma boa alternativa é a divisão da fazenda. 

t) Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, 
uma boa alternativa é arrendar a fazenda para terceiros. 

u) Na impossibilidade de um acordo sobre a sucessão, a 
melhor alternativa é vender a fazenda. 

v) O café é um belíssimo negócio.

w) O café é um negócio de futuro. 
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4 GESTÃO DE PESSOAS: ESTRATÉGIA 
PARA AMPLIAÇÃO DE VANTAGENS 
COMPETITIVAS NA CAFEICULTURA

Carmem Lucia Chaves de Brito

RESUMO

O evento da globalização culminou em profundas trans-
formações no processo de estruturação do setor rural 
que passa, necessariamente, a ter que ser conduzido de 
forma profissional e eficaz. O ambiente de hipercompeti-
ção gerado convoca o setor a se reinventar e criar novas 
estruturas que lhe permita ocupar uma posição de vanta-
gem competitiva num mercado tão mutável quanto o atu-
al. Além do domínio de informações e do conhecimento 
técnico, a capacidade de transformar o potencial das 
pessoas em competências que estejam alinhadas com 
as estratégias do negócio da empresa, torna-se a tônica 
da gestão empresarial contemporânea. Baseado nessa 
premissa, o objetivo do estudo foi verificar se as ações do 
setor de gestão de pessoas, de uma fazenda produtora 
de café, pode ser uma estratégia para o aumento de van-
tagem competitiva para o setor. Dois blocos de análises 
foram feitas e comparadas: com os funcionários fixos as 
categorias avaliadas foram: planejamento; recrutamento 
e seleção; formação de equipe; treinamento e motiva-
ção. Com o setor administrativo as variáveis verificadas 
foram: qualidade; produtividade; custos e margem de 
lucro. Como previsto na teoria, os resultados demons-
traram que, ao utilizar como estratégia a valorização dos 
recursos humanos para aumentar sua vantagem com-
petitiva, a fazenda obteve realmente um incremento nas 
variáveis observadas e, tão ou mais relevante que estes 
resultados, foi detectar um elevado grau de satisfação e 
motivação dos funcionários, somando-se positivamente 
aos resultados qualitativos, produtivos e econômicos / 
financeiros da empresa estudada.

4.1  - INTRODUÇÃO

O fenômeno da globalização e a tecnologia da infor-
mação têm provocado grandes mudanças no mundo 
moderno e são importantes agentes na formação de 
tendências que ocorrem no processo de estruturação 

da sociedade capitalista. Estas, de acordo com o pen-
samento de Santos, (2007, p.7) determinam o progresso 
da ciência, agricultura, tecnologia e indústria.

Sendo assim, o setor rural, inserido neste contexto que 
naturalmente gera um ambiente de hipercompetição, 
precisa se re-inventar e criar novas estruturas que lhe 
permita ocupar uma posição de vantagem competitiva 
num mercado tão mutável quanto o atual.

Sette (2007, p.5) reforça essa visão citando o posiciona-
mento de Richard D’Avesvi (1994) de que as empresas 
precisam formular estratégias para a criação de suas pró-
prias vantagens competitivas a quase todo momento.

Crescentemente, as tarefas dos gerentes e executivos 
que se encontram a frente de empresas urbanas com 
tecnologia de ponta, assim como daqueles que dirigem 
empresas do setor primário, têm sido abandonar o que 
está ultrapassado, inovar e assumir riscos.

Para conquistar uma posição sólida, saudável e sus-
tentável, as empresas precisam ser conduzidas de for-
ma profissional e eficaz. O domínio de informações, o 
conhecimento técnico sobre as ações que se pretende 
estabelecer, assim como a capacidade de transformar o 
potencial das pessoas em competências que estejam ali-
nhadas com as estratégias do negócio da empresa, tor-
na-se a tônica da gestão empresarial contemporânea.

Para que as organizações sobrevivam no futuro, segun-
do Sette (2007, p.8), é necessário uma estratégia empre-
sarial acompanhada de uma administração estratégica 
eficiente e eficaz. Para o autor, “a tônica do futuro é a 
sustentabilidade”. De acordo com ele, “empresas econo-
micamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente 
corretas são as que terão condições de sobreviver no 
futuro próximo”. 

Inserida nesse contexto, a empresa rural necessita de 
um posicionamento focado nos interesses do consumi-
dor. Uma postura que exige flexibilidade, imaginação e 
comprometimento com os resultados. Quando o foco 
passa a ser o consumidor, de acordo com Sette (2007, 
p. 8), “a cultura da organização tem que ser adaptada e 
apoiar a idéia de transferência de valor para o cliente”.
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Nesse novo ambiente, a administração das organizações 
rurais vive um momento em que as questões econômi-
cas relacionadas a um local de trabalho cada vez mais 
global, competitivo e diferenciado, tornam-se imprescin-
díveis para a sustentabilidade de seu negócio.

A globalização de mercado e da economia, o desenvolvi-
mento tecnológico da atualidade, assim como as novas 
formas de construção da sociedade de consumo, tem 
lançado uma dose cada vez maior de desafios para o 
setor rural que, por sua vez, busca transformar estes de-
safios em oportunidades. As empresas rurais têm sido 
impulsionadas a mudar não apenas ao que diz respeito 
ao seu produto final, mas também na busca de novos 
caminhos em suas políticas, financeira e mercadológica, 
bem como naquelas que contemplem o elemento huma-
no.

Cada vez mais a gestão de Recursos Humanos (RH) 
deve ser capaz de transformar o potencial das pessoas 
em competências que estejam alinhadas com as estra-
tégias do negócio. O novo sistema oferece oportunidade 
e recursos educacionais para que os profissionais te-
nham sucesso; e estes, por sua vez, comprometem-se 
em transferir valor para o cliente final e para o mercado, 
além de lucros para a empresa.

Sob esta ótica, a gestão de pessoas nas empresas ru-
rais necessita de abordagens dentro de uma lógica mais 
aberta e mais estratégica, conforme retrata Britto (2007, 
p.5): “a gestão de pessoas é abordada como um ele-
mento estratégico e vital na conquista e na ampliação de 
vantagens competitivas”. Para o autor, as organizações 
rurais, hoje inseridas num local de trabalho cada vez 
mais global e competitivo, estão vivendo um processo 
de profissionalização da gestão de pessoas.

Este estudo pretende refletir sobre ações que vão além 
da produção especificamente, mas que retratam a im-
portância do alinhamento dos interesses dos funcioná-
rios com os da empresa.  Se os rumos atuais da socieda-
de de consumo, de acordo com Vegro (2010), apontam 
para padrões funcionais cada vez mais customizados, 
exclusivos, flexíveis e diferenciados, os funcionários das 
empresas rurais devem ser preparados para atender 
este mercado.

Para sobreviver no futuro, uma empresa rural tem que ter 
a capacidade de montar equipes capazes de atender as 
exigências do mercado, criar novas competências e ofe-
recer aos clientes os benefícios que eles desejam. Neste 
trabalho serão abordadas iniciativas de uma empresa 
cafeeira junto ao setor de recursos humanos, como es-

tratégia para o sucesso na atividade.

Parte-se da premissa que o consumo de café no mun-
do, além de sofrer avanços qualitativos significativos 
nos últimos tempos, apresenta também outros fatores 
preponderantes para a compreensão, visão e posicio-
namento do setor de produção. Dentre eles, estão os 
novos valores criados pela sociedade contemporânea 
que, cada vez mais privilegia a qualidade, corroborando 
com a visão dos autores Hamel e Prahalad (apud Sette, 
2010, p.19) de que “qualidade não é mais um diferencial 
competitivo, é apenas o passaporte para entrar no mer-
cado”.

Conhecer o contexto ou o universo em que a proprieda-
de cafeeira está inserida é fator preponderante para a 
permanência neste mercado onde o consumidor passou 
a entender cada vez mais sobre os produtos e serviços e 
a exigir a qualidade a baixo custo.

Este fato, afeta diretamente as propriedades rurais que 
produzem café, já que cada vez mais necessitam de um 
setor produtivo competente, eficiente e eficaz. De outra 
forma, correm o risco de não encontrarem mercado para 
cobrir os custos de produção.

Quando todas as evidências apontam, de acordo com 
Vegro (2010), para um advento de descomoditização do 
café e elevação do segmento de alta qualidade e exce-
lência do produto, alguns efeitos desta nova dinâmica de 
mercado convidam a um re-posicionamento das proprie-
dades cafeeiras.

Para produzir café com o padrão de qualidade esperado 
pelo consumidor atual, cada vez mais exigente e conhe-
cedor dos atributos qualitativos do café, não é suficiente 
produzir sem criar valor que atenda às necessidades, in-
teresses e desejos deste consumidor.

Como se pode ver em Hitt et al (2008, p.14), as empresas 
mais bem sucedidas são as que “desenvolvem ou ad-
quirem as habilidades internas necessárias para implan-
tar as estratégias exigidas pelo ambiente externo”. Um 
posicionamento que evidencia a importância de ações 
diferenciadas por parte da empresa, uma vez que o con-
sumidor final deseja e espera por um produto diferen-
ciado.

Nesse sentido, não basta para a empresa que produz 
café, ter um quadro de funcionários tradicionalmente trei-
nado para a tarefa de colher café. A lógica reducionista, 
que se limita aos aspectos legais institucionalizados pela 
legislação trabalhista, deixa de ser suficiente em relação 
ao tratamento do setor de recursos humanos, quando o 



57

que se espera é por produtos diferenciados pelos quais 
os clientes estejam dispostos a pagar um preço mais 
atrativo.

Ao contrário dessa perspectiva tradicional, as reflexões 
deste estudo voltam-se para a importância de uma ges-
tão centrada nas pessoas, como posicionamento estra-
tégico e vital na conquista e ampliação de vantagens 
competitivas, uma vez que as pessoas, como muitas 
empresas declaram, são o recurso mais valioso que elas 
têm (Hitt et al, 2008, p.77).

Sendo assim, a questão central do presente estudo, con-
siste em verificar se um trabalho no campo focado nos 
recursos humanos, baseado na elaboração, transmissão 
e troca de informações e conhecimento, conforme suge-
rido por Hitt et al (2008, p.76), tem um caráter estratégico 
e pode gerar vantagem competitiva para a cafeicultura.

  Em outras palavras, procura-se verificar a importância 
do trabalho no setor de recursos humanos nas proprie-
dades produtoras de café, como um dos caminhos pos-
síveis na geração de valor, incremento da qualidade do 
produto final, ganho de produtividade, redução de cus-
tos e aumento da margem de lucro.

Objetivo Geral: Pretende-se verificar se as ações do ges-
tor de recursos humanos, voltadas para a formação de 
uma equipe de trabalho bem treinada, focada, alinhada 
com os objetivos da empresa e motivada, pode ser uma 
estratégia para o aumento de vantagem competitiva nas 
fazendas produtoras de café.

São os objetivos específicos:

- Identificar práticas de RH em propriedades cafeeiras na 
região de Três Pontas, MG.

- Verificar se há relação entre um trabalho específico no 
setor de RH com o incremento da qualidade, redução de 
custos, aumento da produtividade e margem de lucro na 
cafeicultura.

A contribuição do trabalho para a cafeicultura brasileira 
está no fato de chamar a atenção para a importância de 
formular e implementar estratégias no setor de gestão de 
pessoas que permitam ampliar e/ou conservar, de forma 
duradoura, uma posição sustentável e competitiva, num 
mercado que mudou seu comportamento nos tempos 
atuais.

Embora se observe uma crescente diferenciação de pre-
ços nos cafés de maior qualidade, a grande maioria das 
propriedades cafeeiras brasileiras, ainda não consegue, 
por uma série de fatores, disponibilizarem para o merca-

do um produto diferenciado, com alto valor agregado.

Além disso, apesar de crescente desenvolvimento tecno-
lógico e científico, a produtividade, custos e margem de 
lucro, ainda tem sido algo que as propriedades produto-
ras de café no Brasil, têm muito que progredir.

Este trabalho tem o papel de servir de base para es-
tratégias futuras para empresas produtoras de café de 
qualquer porte e tamanho que desejem obter melhorias 
no setor de produção; além de sair do segmento de ho-
mogeneização do café para conquistar novas fatias de 
mercado que valorizem o produto de alta qualidade ge-
rando, assim, ganhos que aumentem sua capacidade 
competitiva.

4.2 - REVISÃO DE LITERATURA

Este capítulo apresenta reflexões e conceitos de autores 
e pesquisadores cujo pensamento reforça a importância 
da mobilização das pessoas como fator imprescindível 
à execução e implementação de estratégias capazes de 
romper as fronteiras da competitividade.

Concentra-se em posicionamentos estratégicos adota-
dos por diversas empresas, cujo objetivo é o de conti-
nuarem altamente competitivas num mundo tão global 
quanto o atual.

Teorias que apresentam, dentre outras, uma lógica estra-
tégica cujo esforço se concentra em tornar a concorrên-
cia irrelevante através da inovação de valor, capaz de, ao 
mesmo tempo, reduzir custos e aumentar o valor para os 
compradores (Kim, 2005).

4.2.1 - Vantagem Competitiva e Estratégia

Como mencionado na introdução do trabalho, alguns fa-
tores, dentre eles a globalização em geral, contribuíram 
para que as empresas encontrassem maior dificuldade 
para criar uma vantagem competitiva que lhes dessem 
condições de manter um bom desempenho por um tem-
po considerável dentro do ambiente atual.

Nesse sentido, presume-se que uma abordagem mais 
holística por parte das empresas, de acordo com o pen-
samento de Kim (2005, p.17), seja fundamental para uma 
reorientação de todo o sistema interno destas, para que 
haja um salto efetivo de valor, tanto para seus clientes 
quanto para elas próprias.
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Segundo Hitt et al (2008, p.70), as empresas vêm im-
plantando mudanças e melhorias para aumentar sua 
produção inovadora, buscam recursos adequados para 
aumentar sua capacidade de inovar, assim como mo-
dificam suas culturas e seus modelos de negócio para 
tornarem-se mais competitivas.

Para este autor, 

“a globalização levou a níveis mais elevados de padrões de desem-

penho em várias dimensões competitivas, incluindo as de qualida-

de, custo, produtividade, tempo para introduzir produtos e eficiência 

profissional” (p.8). 

Sendo assim, de acordo com sua premissa, cada vez 
mais as melhores pessoas são de fundamental impor-
tância para a empresa inserida no cenário competitivo 
do século XXI.

Hitt et al (2008, p.8), afirma que “os funcionários são uma 
fonte-chave de vantagem competitiva”. Um recurso in-
tangível que, segundo ele, além de estarem profunda-
mente enraizados na história da empresa, são menos vi-
síveis, mais difíceis de serem analisados e imitados pelos 
concorrentes, por isso as empresas preferem depender 
mais deles que dos recursos tangíveis (p.75).

O mesmo autor reforça que numa economia globalizada, 
o êxito de uma corporação depende mais das capacida-
des intelectuais do que de seus ativos físicos. Para ele, a 
principal habilidade dos executivos desta era, é “a capa-
cidade de administrar o intelecto humano”.

Focado em administração estratégica, este autor diz que 
os recursos, capacidades e competências essenciais 
formam a base da vantagem competitiva. Seu trabalho 
reforça a tese de que “o conhecimento que o capital hu-
mano possui é uma das capacitações mais significativas 
de uma organização e pode, enfim, estar na raiz de todas 
as vantagens competitivas” (op.cit.)

Como se pode observar, o recurso humano evidencia-se 
como um fator de grande importância para o sucesso da 
empresa. Apresenta-se como uma alternativa estratégi-
ca, um caminho, uma escolha influenciada pela nature-
za e qualidade dos recursos internos da empresa e por 
oportunidades e ameaças do ambiente externo.

Concentrar-se na gestão de pessoas como uma forma 
de adquirir competitividade estratégica e obter retornos 
significativos para a empresa, torna-se a questão central 
do presente estudo, cujo direcionamento assenta-se em 
ações e compromissos integrados dentro de uma em-
presa rural que visa obter vantagem competitiva através 
das competências essenciais.

Desenvolver uma postura estratégica frequentemente é 
o que define os rumos das organizações. A estratégia 
contribui para que as empresas tenham direcionamento, 
foco, objetivo e metas a serem atingidas. Para tanto, toda 
pessoa que esteja dentro da organização, deve ter uma 
visão da empresa como um todo para que ela caminhe 
em direção ao seu rumo, ganhando força, melhorando 
seus processos de produção, aumentando sua produti-
vidade e minimizando seus custos.

O Agronegócio, por sua característica peculiar, é cons-
tantemente influenciado por fatores externos que acabam 
exigindo do agricultor posturas estratégicas bem defini-
das para se adaptar às novas condições e posicionado 
para utilizar destes fatores externos como oportunidade 
de sucesso e não como forças incontroláveis.

Sette (2010) ilustra a importância de uma mobilização 
contínua por parte das organizações, para estarem cons-
tantemente alerta aos diversos movimentos e mudanças 
do ambiente:

As empresas são como um organismo vivo, formadas por um grupo 

de pessoas e, como tal, têm que se adaptar às novas condições ou 

modificarem-nas para a sobrevivência. Continuamente, o empresá-

rio rural ou dirigente da empresa tem que estar procurando novas 

alternativas, novas maneiras de fazer as coisas, para que sua em-

presa não caia no marasmo e seja dominada pelas forças externas 

e incontroláveis.

Manter uma organização como um conjunto adequada-
mente alinhado e integrado ao seu ambiente não é tarefa 
fácil, como afirma o autor. Para ele, “todas as pessoas 
têm que estar bem informadas dos propósitos, da mis-
são e dos objetivos da organização”. Além disso, esses 
propósitos devem, ainda, estar afinados com os sonhos 
de cada uma dessas pessoas que, por outro lado, têm 
que estar integradas, treinadas e motivadas para a busca 
dos propósitos da empresa.

Pela ótica do autor, manter uma organização como um 
conjunto significa “mobilizar todas as pessoas que fa-
zem parte daquela organização a pensar e agir estrate-
gicamente”.

Em outras palavras, para que isto aconteça, é impres-
cindível que as pessoas nas empresas sejam geridas de 
maneira que se sintam comprometidas com a organiza-
ção, lideradas por gestores que as façam sentir-se im-
portantes e como parte fundamental da empresa.

Estes líderes, de acordo com Hitt (2008, p.21), são decisi-
vos na construção de valores internos e externos capazes 
de ajudar a empresa a atingir sua visão e sua missão. 
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Além disso, ainda no pensamento do autor, eles são res-
ponsáveis por desenvolver uma mentalidade que “valo-
rize a flexibilidade, velocidade, inovação e integração”, 
desafios que surgem como resultado das constantes 
mudanças necessárias para que as empresas obtenham 
vantagem competitiva (p.6).

No setor agropecuário, dada a característica de concor-
rência quase que perfeita, pela não diferenciação de seu 
produto, manter-se em vantagem competitiva no merca-
do atual é uma tarefa que exige um processo contínuo 
de administração estratégica por parte dos dirigentes 
das organizações.

Para Certo e Peter (1993), as organizações que quei-
ram permanecer competindo no mercado, terão que se 
adaptar a esta nova sistemática de gestão. Um sistema 
de gestão estratégica que, segundo Sette (2010), será 
natural e normal no próximo século.

4.2.2 - Estratégias de RH (Categorias)

A gestão centrada nas pessoas, sob a ótica de Brito 
(2006), deve ser tratada como uma perspectiva estraté-
gica para as empresas rurais, a fim de que o gestor de 
recursos humanos consiga garantir o melhor desempe-
nho, sucesso e perpetuação de sua empresa através dos 
tempos.

Uma postura que exige uma visão sistêmica da organi-
zação, capaz de promover um alinhamento entre as es-
tratégias do negócio da organização e as estratégias de 
gestão das pessoas.

Para o autor, buscar políticas que contemplem o elemen-
to humano, dentro de um processo de humanização das 
organizações, torna-se imprescindível para aumentar a 
lealdade e comprometimento dos funcionários para com 
as organizações.

O clima organizacional é uma variável que influi direta-
mente na produtividade, pois o grau de salubridade de 
uma organização depende de sua atmosfera psicológi-
ca. Esta atmosfera é fruto do conjunto de percepções 
das pessoas que compartilham seu dia-a-dia com a or-
ganização.

A premissa de Brito (2006, p.40), é fundamentada na vi-
são de Poter ; Steers, os quais dão significativo valor ao 
comprometimento do funcionário com a organização. 
Para estes autores, o envolvimento que se estabelece 
entre o indivíduo, a organização e a natureza afetiva 
são indispensáveis para a obtenção dos resultados. De 

acordo com sua premissa, o comprometimento é visto 
como:

... um estado no qual o indivíduo se identifica com a organização, 

seus valores e metas, e deseja permanecer como parte desta, de 

forma a se envolver na consecução dos objetivos organizacionais.

Nesta ótica, um gestor de recursos humanos deve ser 
capaz de estabelecer referências confiáveis sobre um 
ambiente específico para implementar ações, onde cres-
ça a motivação, gerando um espírito participativo, efeti-
vo, levando a empresa a atingir excelentes níveis de pro-
dutividade e comprometimento.

Para tanto, algumas premissas básicas devem compor 
as estratégias de RH:

4.2.3 - Planejamento

Planejar, na visão de Sette (2010, p.91), “é decidir anteci-
padamente o que deve ser feito, levando-se em conta as 
condições da organização e seu contexto”. No contexto 
rural, o planejamento torna-se importante ferramenta es-
tratégica, considerando-se as características peculiares 
da agricultura. 

Brito (2010), aponta o planejamento como um recurso 
capaz de possibilitar ao empresário rural prever as ativi-
dades de seus funcionários, assim como as alternativas 
em caso de eventualidades como chuva em excesso, 
por exemplo. 

Este fato tende a elevar a qualidade no trabalho, condu-
zindo o funcionário, de acordo com Rossi (2011), a um 
aumento de suas contribuições e maior êxito nos resul-
tados finais. 

Sendo assim, o planejamento, para este autor, dentro do 
processo de administração estratégica, ocupa uma posi-
ção de vantagem competitiva, uma vez que antecipa as 
ações, propiciando maior eficiência nos processos.

Enquanto instrumento de gestão, contribui de forma sig-
nificativa para que as metas da gestão de pessoas sejam 
alcançadas contribuindo para a construção de uma or-
ganização de alto comprometimento.

Para Kim (2005), a construção de uma relação de con-
fiança e o comprometimento, são alguns dos fatores que 
ocupam o núcleo da estratégia. No ponto de vista deste 
autor, conforme salienta no prefácio de seu livro A estra-
tégia do oceano azul, o envolvimento do pessoal com 
os objetivos da organização, são de grande importância 
para a jornada do oceano azul, ou seja, para a ampliação 
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das fronteiras e para o crescimento.

4.2.4 - Recrutamento e Seleção

O processo de recrutamento, na visão de Rossi (2011), 
é a atividade que estabelece o elo de ligação entre o 
ambiente externo e a organização. Para ele, isto faz par-
te do processo de gestão de pessoas e é também uma 
opção estratégica onde a organização procura contratar 
e/ou selecionar profissionais que atendam o seu perfil e 
posicionamento dentro do mercado.

Bem administrado, permite o aproveitamento dos in-
vestimentos realizados em recursos humanos, estimula 
o crescimento e lealdade dos empregados para com a 
organização.

As pessoas, de acordo com Hitt et al (2008, p.70), “são 
um recurso particularmente importante para produzir ino-
vações e obter vantagens competitivas”. Sendo assim, a 
capacidade de recrutar os recursos humanos adequados 
para criar uma vantagem competitiva sustentável, torna-
se um importante instrumento de criação de riquezas.

4.2.4 - Formação de equipes

Todo o desempenho de uma empresa depende das pes-
soas, o papel dos grupos é sempre determinante para a 
realização dos objetivos. Uma organização é a reunião 
de um grupo de pessoas com objetivos comuns; um es-
forço organizado e cooperativo capaz de fazer qualquer 
tipo de negócio triunfar.

A cooperação, conforme mencionado por Hill (2010, 
p.595), “é a verdadeira base de toda direção bem suce-
dida”. Este autor ressalta que o poder de grupo é fruto 
do esforço organizado cujos fatores mais importantes 
para adquiri-lo são a cooperação, concentração e orga-
nização.

Essa premissa ressalta a importância da construção de 
uma cultura organizacional que compreenda valores, 
crenças e normas de conduta bem estabelecidas pela 
empresa. Quanto maior a afinidade desses fatores em-
presariais com cada indivíduo que compõe o grupo, 
maior será sua coesão e melhor será seu desempenho 
(SABE, s.d.).

O desenvolvimento do espírito de equipe exige, funda-
mentalmente, muita competência interpessoal, acreditar 
no potencial das pessoas, saber o momento de ouvir e 
falar, construir um conhecimento mútuo, criar identidade 

coletiva e estimular um clima de abertura intelectual. Para 
Hill (2010, p. 597), cada vez mais acentua-se a neces-
sidade do esforço organizado, das organizações terem 
membros que possuam talentos adequados à conquista 
do objetivo que se tem em mira.

Dentro desse espírito, a equipe tem consciência dos 
objetivos comuns, tem conhecimento dos resultados e 
acesso às informações necessárias para o bom desen-
volvimento das atividades, aceita as diferenças individu-
ais, faz concessões e negociações ganha-ganha, com-
partilha informações, aceita desafios e busca superá-los, 
tem compromisso e coerência nas ações e é flexível para 
se adaptar às grandes mudanças que ocorrem nos siste-
mas organizacionais todos os dias.

O espírito de equipe, a amizade entre os participantes 
de um grupo é, na ótica de Kim (2005), mais significati-
va que qualquer idéia do mundo dos negócios. O com-
promisso mútuo com o aprendizado constante e com as 
melhorias contínuas é que são os motores de criação de 
uma empresa capaz de construir um futuro no qual os 
clientes, funcionários, proprietários e a sociedade sejam 
vencedores.

O aprendizado constante proporciona à empresa, de 
acordo com Hitt (2008, p.12), “conjuntos de habilidades 
novas e atualizadas que permitem adaptar o seu ambien-
te à medida que ocorrem mudanças”. Desta forma, au-
mentam a sua probabilidade de lidar com êxito em am-
bientes incertos e hipercompetitivos.

4.2.5 - Treinamento

Os recursos humanos apresentam características impor-
tantes que podem evoluir através de capacitações e estí-
mulos. Eles é que fazem, conforme pensamento de Brito 
(2011), “funcionar” todos os outros recursos que, por si 
só são estáticos. 

Intangíveis, os recursos humanos são uma fonte supe-
rior de competências essenciais, além de mais potentes 
que as dos ativos físicos ou estáticos, conforme ilustrado 
por Hitt et al (2008).

O desenvolvimento de novas competências e habili-
dades está diretamente relacionado aos programas 
de qualificação profissional que procuram reeducar as 
pessoas na tentativa de construir um elevado nível de 
comprometimento dos empregados com os objetivos da 
organização.

Hitt et al (2008, p.10) salienta que o conhecimento é uma 
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fonte valiosa de vantagem competitiva. Tanto a informa-
ção quanto a inteligência e expertise, são recursos orga-
nizacionais fundamentais e formam a base da aplicação 
da tecnologia.

Na concepção deste autor, 

“A probabilidade de obter competitividade estratégica no cenário 

competitivo do século XXI aumenta para a empresa que percebe 

que a sua sobrevivência está na capacidade de captar inteligência, 

transformá-la em conhecimento utilizável e difundi-la rapidamente 

por toda a empresa”(p.12).

4.2.6 - Motivação

O desenvolvimento de competências é essencial para o 
sucesso dos recursos humanos nas organizações. Para 
Murrey (1986, p.39), a motivação está diretamente envol-
vida com o comportamento das pessoas, seu desempe-
nho, criatividade, atenção, aprendizagem, percepção e 
outros. Porém, as pessoas se diferenciam tanto por sua 
capacidade, quanto por sua vontade de fazer as coisas; 
ou seja, por sua motivação.

O motivo que o indivíduo tem para realizar determina-
das ações é que determina sua motivação. Sendo assim, 
as organizações necessitam criar condições favoráveis 
para a motivação de seus funcionários, estimulando a 
integração entre eles e a empresa.

Os recursos sejam eles humanos, físicos ou de capital 
organizacional, por si só podem não proporcionar van-
tagem competitiva, conforme citado por Hitt et al (2008, 
p.15). Para tanto, necessitam ser integrados em uma 
capacitação, ou seja, precisam ser capazes de executar 
uma tarefa ou atividade de forma integrada.

Quando a organização proporciona meios adequados 
para atender às necessidades e objetivos de seus co-
laboradores, estes concentram sua energia e esforços 
para aquela atingir seus objetivos. Desta maneira, as em-
presas devem oferecer o ambiente e instrumentos para 
que as pessoas fiquem motivadas e se comprometam 
com os resultados.

Quanto mais motivadas, maior poder de influência as 
pessoas têm sobre as outras. Mais elas se envolvem 
com o trabalho e se empenham na busca de soluções 
para os problemas. Esse comprometimento gera um en-
gajamento dos funcionários com os objetivos da empre-
sa, o que os leva a participar efetivamente de todos os 
processos (SABE,s.d.).

4.3 - ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE (VARIÁVEIS)

4.3.1 - Qualidade

A qualidade implica na constante busca de processos 
produtivos que gerem produtos que atendam às neces-
sidades e interesses dos compradores e consumidores. 
É uma inovação que enfatiza o compromisso da organi-
zação com o cliente e a melhoria contínua de todo pro-
cesso.

Na visão de Hitt et al (2008, p.117), as empresas desen-
volvem e utilizam os princípios da qualidade para: “(1) 
aumentar a satisfação do cliente, (2) cortar custos e (3) 
reduzir o tempo necessário para introduzir produtos ino-
vadores no mercado”. 

De acordo com Spers (2010), qualidade está intimamen-
te ligada à percepção de valor. Ou seja, é marcar presen-
ça, buscar um diferencial, adicionar valor, criar o novo 
e ganhar participação no mercado. Criar valor para os 
clientes é, segundo Hitt et al (2008, p.72), a fonte dos 
retornos acima da média para a empresa.

Desta forma, torna-se relevante para as propriedades 
cafeeiras as estratégias de qualidade inseridas na sua 
gestão, uma vez que os ganhos de qualidade estão dire-
tamente ligados ao processo administrativo. Em outras 
palavras, tão ou mais importante que adquirir tecnologia 
de ponta, é a capacidade de incorporar as tecnologias 
do conhecimento no coração da organização. Este é o 
desafio dos novos papéis dos atores administrativos.

Estudos comprovam que são enormes as possibilidades 
de diferenciação e segmentação do café, de acordo com 
as considerações de Spers (2010).  Os atributos naturais 
do café, desde a qualidade intrínseca da bebida, até as 
características que promovem a preservação ambiental 
e a responsabilidade social, são, conforme o estudo su-
pracitado, valores agregados que conferem característi-
cas de especialidade ao produto.

Novos processos, da Fazenda até a xícara, assinalam ca-
minhos para a implantação e manutenção da qualidade 
em toda a cadeia. Ou seja, fazer o melhor para atender 
as necessidades do consumidor final e gerar uma rela-
ção de confiança, torna-se o grande desafio da qualida-
de.

Para tanto, evidencia-se a importância de implantar um 
programa de gestão de qualidade no campo em todos 
os níveis da propriedade cafeeira: estratégico, gerencial 
e operacional, valorizando-se a qualidade dos proces-
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sos, tanto quanto a qualidade na ponta.

Nesse contexto, Andrade (2007) sinaliza ações funda-
mentais para a obtenção da qualidade nos processos de 
uma fazenda cafeeira, gerando produtos com os atribu-
tos de qualidade que encantem e atendam as exigências 
do consumidor atual.

Para o autor, a internalização dos princípios da qualidade 
(valores), é fator preponderante para as propriedades ru-
rais que têm seu foco na qualidade, uma vez que os valo-
res são a base e fundamentação de toda organização.

Ainda em seu pensamento, o que dá sustentação à ges-
tão de qualidade são os pilares: 

• o fator humano da qualidade: não aceitação da cultura 
do erro;

• programa 5 “S”: forma de refinar a qualidade;

• melhoria de processos: procedimentos operacionais;

• ferramentas da qualidade: instrumentos para resolu-
ção de problemas;

• total satisfação do cliente: atender suas necessida-
des.

Esta estrutura gera uma mudança no ambiente rural e 
o foco recai não apenas nas tecnologias de produção, 
redução de custos e expansão de mercados, conforme 
afirma Sette (2007), mas na sustentabilidade. E susten-
tabilidade, parafraseando Giordano (2008), é qualidade. 
Ou seja, não há sustentabilidade sem qualidade.

4.3.2 - Produtividade

Relacionada à área de operações e produção, a produ-
tividade, nas palavras de Sette (2010, p.49), “é a quan-
tidade produzida por unidade de área, ou por unidade 
de trabalho de máquina ou de mão-de-obra”. Sendo as-
sim, dentre outros, sacas por hectare, medidas por dia 
de serviço, horas máquina por hectare, são medidas de 
produtividade.

Portanto, aumentar a produtividade significa aumentar a 
produção em uma unidade. Na agricultura, pode-se obter 
aumento de produtividade em função de boas condições 
climáticas, por meio de adição de tecnologia ou, ainda, 
pela eficiência do trabalho, sendo este último um fator 
que pode aumentar a produção sem aumentar custos.

Isso se deve, de acordo com Sette (2010, p. 89), “à 
aprendizagem e ao ganho de experiência”. Daí, diz ele, 
“a importância do treinamento da mão-de-obra”. Ainda 

para o autor, quanto mais treinada a mão-de-obra maior 
produtividade com garantia de redução de custos.

Nessa perspectiva, a produtividade, segundo o mesmo 
autor, reflete a eficiência administrativa e serve para com-
parar as administrações de diferentes empresas. Sendo 
assim, ela pode ser encarada como um fator de vanta-
gem competitiva na empresa rural, desde que, como 
pensa o autor, o seu incremento não represente prejuízo 
para o produtor, uma vez que, para ele, “nem sempre o 
aumento da produtividade paga o aumento proporciona-
do no custo”.

4.3.3 - Custos

Muitos são os conceitos de custo. Neste estudo, será 
considerado custo como todos os gastos que são ne-
cessários para produzir um determinado produto ou ser-
viço.

Em uma propriedade rural, são necessários recursos 
que, por um lado, participam do processo produtivo, 
mas não são consumidos e, por outro, aqueles que, apli-
cados ao processo produtivo, transformam-se e se incor-
poram ao produto final.

No primeiro caso, são os recursos de transformação 
como terra, máquinas, equipamentos, benfeitorias, la-
vouras de café e outros. No segundo, são os recursos 
de utilização como, dentre outros, adubos, defensivos, 
energia e combustível.

Estes recursos fazem parte de todo processo produtivo 
e, sendo assim, sempre estão diretamente relacionados 
aos custos de uma empresa.

A quantidade produzida, associada à qualidade e à pro-
dutividade, segundo Sette (2010, p.50), “implica em di-
ferentes custos de produção”, o que, no pensamento 
desse autor exige tomadas de decisão por vezes muito 
complexas e decisivas não só nos resultados econômi-
cos das organizações, como também dos aspectos so-
ciais e ambientais.

O planejamento e o acompanhamento dos custos, como 
se vê, são tarefas indispensáveis na produção de qual-
quer bem ou serviço. Nas propriedades cafeeiras, cujo 
produto se enquadra no comércio de commodities, essa 
atividade tem um caráter primordial, já que seus custos 
não são repassados ao consumidor final.



63

4.3.4 - Margem de Lucro

Constitui no resultado financeiro dos esforços de uma 
empresa. Segundo Sette (2010), a margem de lucro 
“pode ser medida através de retorno sobre investimen-
tos, percentagens das vendas ou margens de contribui-
ção”. Ela evidencia quantos centavos a empresa ganha 
por real vendido.

Os índices de rentabilidade tratam da apreciação dos 
aspectos econômicos na análise empresarial. Pode ser 
evidenciado com atenção concentrada na geração de 
resultados, no demonstrativo de resultado do exercício 
– DRE.

Margem de lucro líquido, portanto, baseado no pensa-
mento de Moreira (2003, p. 3), “significa quantos cen-
tavos de cada real de venda restaram após a dedução 
de todas as despesas (inclusive o imposto de renda)”. 
Para ele, os indicadores de lucro é que determinam a 
rentabilidade da empresa. Evidentemente, quanto maior 
a margem, melhor.

O conteúdo deste capítulo oferece um referencial teóri-
co unificado, cujo propósito é servir de sustentação para 
empresas rurais, produtoras ou não de café, que buscam 
ferramentas eficazes e capazes de encarar os desafios 
da globalização com seus ambientes hipercompetitivos.

Oportunidades e desafios interessantes estão associa-
dos ao surgimento de um mundo globalizado; pois sur-
ge, neste fenômeno, a natureza da competição. É nesse 
cenário que várias empresas vêm sofrendo mudanças 
em ritmos cada vez mais acelerados. Tais fatos convo-
cam as empresas a repensar sua mentalidade adminis-
trativa tradicional que, dificilmente, lhes trarão vantagens 
competitivas dentro do atual cenário.

Obter sucesso neste ambiente passa, cada vez mais, 
pela capacidade das empresas em desenvolver e im-
plantar estratégias capazes de elevar os padrões de 
desempenho em relação à qualidade, custo, eficiência 
profissional, produtividade e capacidade de inovação.

Para ser competitiva, a empresa tem que ser capaz de 
aprender e desenvolver novas habilidades e atualizações 
que permitam sua adaptação num ambiente amplamente 
dinâmico, incerto e competitivo. Estar preparada para se 
envolver em constantes mudanças, conforme observado 
por Hitt et al (2008, p.12), aumenta sua probabilidade de 
obter lucros acima da média com o correr do tempo.

Para tanto, o referencial teórico supracitado, aponta para 
os recursos humanos como uma forma de ampliação de 

fronteiras e importante instrumento para ocupar o núcleo 
da estratégia de empresas cafeeiras que pretendam sair 
da “briga de foice” das commodities e penetrar em um 
mercado customizado ainda pouco explorado, para con-
quistar novas oportunidades de crescimento e de lucra-
tividade.

O capítulo a seguir apresentará os métodos utilizados no 
presente estudo, os quais servirão de instrumentos de 
análise e verificação da eficiência da gestão de pessoas 
como proposta estratégica para a ampliação de vanta-
gens competitivas na cafeicultura.

4.4 - METODOLOGIA

Este capítulo contempla a fase exploratória da pesquisa, 
estabelecimento de critérios de amostragens, entre ou-
tros, e a definição de instrumentos e procedimentos para 
a síntese e a análise dos dados e informações obtidas.

Apresenta os caminhos e instrumentos utilizados na pes-
quisa, os quais relatam como o estudo será desenvol-
vido, buscando o máximo de eficiência nos resultados. 
Serão, portanto, apresentadas a seguir, as opções teó-
ricas utilizadas para a resolução do problema objeto da 
pesquisa.

4.4.1 - Pesquisa Qualitativa 

A presente pesquisa optou pela abordagem qualitativa 
por seu importante papel no campo dos estudos orga-
nizacionais. Os métodos qualitativos, nas palavras de 
Neves (1996, p.2), cujo pensamento é fundamentado em 
Downey; Ireland (1979, p.3), argumenta que “estudos de 
avaliação de características do ambiente organizacional 
são especialmente beneficiados por métodos qualitati-
vos”.

Não obstante, para Godoy (1995, p.62), as característi-
cas que identificam a pesquisa qualitativa são:

• o ambiente natural como fonte direta de dados e o pes-
quisador como instrumento fundamental;

•  significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 
como preocupação do investigador;

• caráter descritivo;

• enfoque indutivo.

É um método de pesquisa que não busca enumerar ou 
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medir eventos e, normalmente, não emprega instrumen-
tos estatísticos para a análise dos dados. Para esta au-
tora, é um método que busca obter os dados descritivos 
através de contato direto e interativo do pesquisador 
com a situação objeto de estudo.

O caráter descritivo da pesquisa qualitativa, no parecer 
de Rudio (1988, p.59), apesar de não fornecer informa-
ção tão precisa e confiável como é possível obter atra-
vés de estudos experimentais, proporciona instrumentos 
para abordar os problemas que não podem ser estu-
dados em condições de experimento e, ainda em seu 
ponto de vista, oferece valiosos indícios sobre a natureza 
dos fenômenos.

Nessa perspectiva, o método qualitativo utilizado para a 
elaboração do presente estudo evidencia-se como im-
portante instrumento de pesquisa de cunho social.

Tal fato é reforçado por Neves (1996, p.2), que acredita 
que os métodos qualitativos apresentam uma mistura de 
procedimentos de cunho racional e intuitivo, o que muito 
contribui para o trabalho de pesquisa, além de auxiliar 
para a melhor compreensão dos fenômenos.

4.4.2 - Método

Estudo de Caso

O objeto de estudo de caso visa, de acordo com Godoy 
(1995, p.25), o exame detalhado de um ambiente ou de 
uma situação em particular. É uma análise profunda de 
uma unidade de estudo.

Baseado neste pressuposto, o presente estudo pesqui-
sará um determinado grupo ou comunidade, com o ob-
jetivo de realizar uma indagação em profundidade para 
examinar alguns aspectos particulares desta.

Será examinada uma Fazenda produtora de Café Arábi-
ca do município de Três Pontas, MG, com uma área de 
210 hectares de café, no sistema de produção semi-me-
canizado, com um quadro de funcionários permanentes 
de 33 pessoas que estão sofrendo o processo de im-
plantação do Programa de Gestão de Qualidade desde 
o início do ano agrícola 2007/2008.

Como instrumento de coleta de dados da pesquisa qua-
litativa, será elaborado um roteiro de perguntas abertas, 
que permitem livre resposta do informante. O instrumen-
to será aplicado na forma de entrevistas individuais com 
os funcionários que estão na fazenda desde o início da 
implantação do programa e trabalham diretamente na 
produção do café, com o objetivo de obter informações 

da realidade. 

Trinta e três pessoas serão entrevistadas. Dentre elas es-
tarão vinte e oito funcionários fixos, diretamente ligados 
ao setor de produção, somados aos: gerente de produ-
ção, administrador, assessor de produção, assessor fi-
nanceiro e contador, vinculados ao setor administrativo. 

Com os funcionários fixos pretende-se verificar quais as 
práticas de recursos humanos realizadas na proprieda-
de que eles mais gostam, se valorizam os treinamentos 
periódicos, se eles se sentem alinhados com os objeti-
vos da empresa e se estão motivados pelo trabalho que 
exercem e por fazerem parte de sua equipe de trabalho. 
O modelo do roteiro de pesquisa para esses funcioná-
rios encontra-se no Apêndice A.

Neste caso, o objetivo é observar recursos intangíveis 
possíveis de serem detectados nas rotinas da empresa. 
Alguns ativos como o grau de conhecimento ou capaci-
tações dos funcionários, o nível de confiança entre eles e 
seus dirigentes, a interação entre os funcionários e a em-
presa e a maneira como as pessoas trabalham juntas.

Por outro lado, com o gerente de produção, administra-
dor, assistente de produção e contador, a intenção é de-
tectar se o trabalho diferenciado com o setor de recursos 
humanos proporcionou para a fazenda:

1 - ganhos de qualidade nos processos e produto fi-
nal; 

2 - redução nos custos;

3 - aumento da produtividade;

4 - margem de lucro.

Neste caso, pretende-se identificar recursos tangíveis de 
aspectos físicos e financeiros como relatórios, demons-
trativos de resultados financeiros, tabelas estatísticas, 
planilhas, enfim, ativos que podem ser vistos e quantifi-
cados. O modelo do roteiro de pesquisa para os funcio-
nários do setor administrativo / financeiro encontra-se no 
Apêndice B.

Estes recursos serão colhidos como coadjuvantes dos 
recursos intangíveis para avaliar a vantagem competiti-
va da empresa em questão. Embora seja difícil medir o 
valor dos ativos intangíveis, muitas vezes o êxito de uma 
corporação se encontra mais nas capacidades intelectu-
ais que nos ativos físicos.

O formulário, de acordo com especificações de Rudio 
(1988, p.92) será composto de um conjunto de questões 
enunciadas como perguntas de forma organizada e sis-
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tematizada, para obter as informações necessárias. As 
categorias de análise exploradas no questionário para 
os funcionários foram: Planejamento, Recrutamento e 
Seleção, Formação de Equipes, Treinamento e Motiva-
ção. Já para os administradores, assistentes e contador, 
as variáveis de análise foram: Qualidade, Produtividade, 
Custos e Margens de Lucro.

As perguntas serão feitas oralmente pelo pesquisador e 
as respostas serão registradas por ele próprio.

Os dados serão coletados no mês de Julho de 2011, 
as respostas serão ordenadas e organizadas para que 
possam ser analisadas e interpretadas, obtendo as infor-
mações necessárias para a compreensão do sentimento 
dos entrevistados sobre o tema da pesquisa.

Da mesma forma, os ativos adquiridos para avaliação de 
qualidade, custos, lucratividade e produtividade serão 
registrados, comparados, avaliados e interpretados para 
a conclusão final do trabalho.

Pesquisa de Campo e Documental

A pesquisa de campo é normalmente utilizada quando o 
estudo exige que o pesquisador vá aos lugares da vida 
cotidiana das pessoas, fora do laboratório. Acontece 
quando este vai ao campo coletar dados que posterior-
mente serão analisados.

Nesse caso, o pesquisador irá buscar informações dos 
funcionários da fazenda em questão sobre o trabalho da 
gestão de pessoas. Identificar a importância das estraté-
gias de RH utilizadas, quais agradam mais os funcioná-
rios, e se elas trazem vantagens competitivas para esta 
empresa produtora de café.

Este estudo tem também um caráter documental, uma 
vez que examinará materiais que ainda não receberam 
um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados 
com vistas a uma interpretação nova ou complementar 
(Neves, 1996, p.3).

Tal fato será evidenciado quando relatórios e tabelas es-
tatísticas da fazenda forem analisados com o objetivo de 
obter dados ricos e estáveis para a avaliação e análise 
das variáveis competitivas que se pretende verificar: qua-
lidade, produtividade, custos e margem de lucro.

Neves (1996) ressalta a utilidade deste tipo de pesquisa 
para os estudos qualitativos, uma vez que possibilita que 
a criatividade do pesquisador dirija a investigação por 
enfoques diferenciados.

Para o presente estudo, o contato com os funcionários 
da fazenda e o acesso aos documentos empresariais 
determinará se uma equipe de trabalho bem treinada, fo-
cada, alinhada com os objetivos da empresa e motivada, 
pode ser uma estratégia para o aumento de vantagem 
competitiva em fazendas produtoras de café.

Para verificar tal fato, pretende-se verificar se, ao valo-
rizar o setor de RH, acreditando ser este um dos cami-
nhos pelo qual se torna possível aumentar a vantagem 
competitiva de uma fazenda produtora de café, houve 
realmente um incremento nas variáveis observadas.

A relação entre as mudanças ocorridas no setor de ges-
tão de pessoas e os resultados das variáveis, será feita 
comparando os resultados anteriores ao ano agrícola 
2007/2008 com os atuais, a fim de detectar se o incre-
mento nos ativos intangíveis contribuiu para o crescimen-
to econômico, qualitativo e produtivo da propriedade. 
Sendo assim, aumentando a sua vantagem competitiva.

4.5 - RESULTADOS

4.5.1 - Implantação do Programa de Gestão de Qualida-
de

A questão central que determinou a necessidade da im-
plantação de um novo sistema de gestão na proprieda-
de estudada foi o cenário em que a cafeicultura se en-
contrava em 2007. Um momento propício para reavaliar 
os conceitos e analisar as bases estruturais de todo o 
agronegócio, haja vista uma profunda mudança de para-
digma que movimentou toda estrutura dos mais diversos 
setores, inclusive o da cafeicultura.

Tal fato exigia do setor um reposicionamento diante de 
um novo panorama que se instalou, desde o incremento 
da Globalização. Neste contexto, vislumbravam-se dois 
caminhos para a cafeicultura brasileira especificamente. 
Um deles, o de continuísmo e resistência às mudanças 
e, o outro, o de repensar a cafeicultura e reinventar uma 
nova forma de estar e se manter num mercado cada vez 
mais competitivo e exigente. 

Um desafio pleno de possibilidades e oportunidades, já 
que uma renovação no sistema de gestão de uma pro-
priedade cafeeira apresentava um horizonte ainda pouco 
explorado pelas fazendas de café da região. Foi assim 
que iniciamos o Programa de Gestão de Qualidade nas 
Fazendas Caxambu e Aracaçu, no município de Três 
Pontas, Sul de Minas Gerais.
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Partimos de um profundo diagnóstico da propriedade, 
através de análises internas e externas e, juntamente 
com todo o corpo de funcionários, procuramos identifi-
car nossas fortalezas e fraquezas de modo que pudésse-
mos fortalecer aquelas e minimizar estas.

A partir daí, investimos prioritariamente na capacitação 
profissional de todo o setor de RH; na melhoria dos pro-
cessos de gestão (planejamento, organização, direção e 
controle); desenvolvimento tecnológico de processos e 
introdução de novos equipamentos e maquinários; além 
da busca de níveis mais elevados de qualidade do café 
produzido na propriedade e conquista de novos merca-
dos.

Percebemos que a sustentabilidade do nosso negócio 
dependia substancialmente da diferenciação associada 
às melhores práticas de produção, assim como da intro-
dução de um processo de gestão profissional em todos 
os setores: Produção; Financeira; Mercado e Marketing 
e Recursos Humanos. Este passou a ser nosso compro-
misso inviolável.

 Tal percepção reforçou a importância da implantação 
do sistema de Gestão de Pessoas que dá substância a 
este estudo e cuja proposta foi traduzir a relevância do 
setor de Recursos Humanos na estratégia de ampliação 
de vantagens competitivas na cafeicultura.

O que motivou esta iniciativa de valorização do material 
humano foi o fato de termos detectado a qualidade des-
ses recursos internos da empresa durante o diagnóstico, 
reforçando o pensamento de Hitt et al (2008), citado no 
segundo capítulo deste estudo, de que, no atual cenário 
competitivo de nosso século, cada vez mais as melhores 
pessoas são de fundamental importância para a empre-
sa. 

Sendo assim, priorizamos um trabalho de valorização do 
trabalhador rural através de transmissão e troca de infor-
mações e conhecimento, construímos conjuntamente a 
visão e a missão da empresa, traçamos objetivos e me-
tas e planos de ação.

As ações práticas foram fundamentadas nos princípios 
da qualidade, cujo foco é a total satisfação dos clientes 
internos e externos; desenvolvimento humano; gerência 
participativa; gerência de processos; delegação; disse-
minação de informações; manutenção da qualidade; for-
talecimento da cultura do “acerto”; constância de propó-
sitos e aperfeiçoamento contínuo.

Todo o esforço e concentração nas ações do departa-
mento de RH foram feitas com a certeza de que o in-

vestimento nas pessoas é, certamente, uma forma de 
re-inventarmos um caminho de sucesso sustentável no 
mundo atual.

A questão central discutida e refletida no presente es-
tudo apresenta agora os resultados obtidos, a partir do 
ano agrícola 2007/2008, quando foi implantado o Progra-
ma de Gestão de Qualidade, cuja análise e conclusão 
podem ser de valia para produtores que buscam criar 
valor e garantir a sustentabilidade de seu negócio com 
custos compatíveis.

4.5.2 - Resultados da Pesquisa

Resultado da entrevista com funcionários fixos:

Abaixo, encontram-se os gráficos com os resultados das 
entrevistas feitas com os 28 funcionários fixos da fazenda, 
que se encontram na propriedade desde que foi implan-
tada a nova gestão. As entrevistas foram abertas, deixan-
do os funcionários livres para responder as questões e 
organizadas em cinco blocos temáticos, de acordo com 
as categorias de análise exploradas no questionário: Pla-
nejamento; Recrutamento e Seleção; Formação de Equi-
pe; Treinamento; Motivação.

Os elementos apresentados como respostas, conforme 
representados nos gráficos a seguir, são recortes dos 
discursos dos funcionários os quais, resumidamente, re-
fletem o que melhor corresponde às suas opiniões. Os 
números apresentados representam quantos funcioná-
rios utilizaram aquele elemento como resposta à respec-
tiva questão, acrescido da margem percentual de repre-
sentação. 

Recortes de alguns discursos dos funcionários serão 
descritos posteriormente a cada bloco, uma vez que es-
sas explicitações envolvem elementos de muita relevân-
cia para as análises e conclusão, quando se pretende 
justificar os resultados obtidos.

Os discursos serão descritos na íntegra, representando 
fielmente a maneira de expressar do funcionário.

Bloco 1: Planejamento

QUESTÃO 1: Você acha que o planejamento é uma ferramenta impor-

tante para o aumento da qualidade do trabalho nesta propriedade?
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QUESTÃO 2: Em sua opinião, desde que foram implantados nesta fa-

zenda, os planejamentos propiciam maior eficiência nos processos, 

aumentando as vantagens competitivas da fazenda?

QUESTÃO 3: Em seu ponto de vista, é melhor trabalhar nesta empresa 

a partir do momento em que ela se organiza mais e melhor, ou é indi-

ferente? Por quê?

Recortes dos discursos dos funcionários referente ao 
Bloco 1 - Planejamento:

Funcionário JC: “... com pouco tempo que a fazenda 
começou com esse trabalho eu tenho impressão que a 
fazenda ganhou mais ou menos uns 70% porque a gente 
nota que a fazenda por muito tempo ficou parada. Hoje a 
fazenda tem muita capacidade, investiu em tecnologia, ta 
no caminho certo. E pra tudo isso faz parte o planejamen-
to. Eu acho que vocês têm um objetivo, não ta fazendo 
por fazer... Na realidade é muito importante o que ocês 
ta fazendo, com os empregados participando... isso aí da 
mais motivo, da mais vontade pra gente trabalhar porque 
é uma coisa que evolui muito...”

Funcionário JO: “O planejamento dá uma consciência 
maior do que precisa ser feito”.

Funcionário MQ: “Eu acho que é muito importante pelo 
seguinte: quanto mais planejado a gente tiver, menos erro 
a gente tem. Se você planejou bem planejado, com cer-
teza, no final, você vai ter o resultado esperado ou apro-
ximado. A gente pode falar até em número, tipo assim, se 
nós tínhamos uma eficiência, por exemplo, de uns 70% 
antes de nós planejar, nós chegamos a 85, 90% depois 
de planejado. Então eu acho que cada vez mais nós va-
mos conseguindo mais resultado ainda, sempre pra me-
lhor”. 

Bloco 2: Recrutamento e Seleção

QUESTÃO 1: Você acredita que as pessoas que trabalham aqui, são im-

portantes para produzir inovações e gerar riquezas para a instituição?

QUESTÃO 2: Em sua visão, o recrutamento e seleção de profissionais 

com um perfil alinhado com os objetivos desta empresa, aumentam sua 

vantagem competitiva e lhe dão maior sustentabilidade?

QUESTÃO 3: Em seu ponto de vista, os investimentos que têm sido fei-

tos no setor de recursos humanos, estão estimulando a lealdade dos 

funcionários para com esta empresa?

Recortes dos discursos dos funcionários referente ao 
Bloco 2 – Recrutamento e Seleção:

Funcionário JT: “Bom, pra mim que já tinha trabalhado 
em outras empresas, quando eu cheguei aqui foi muito 
diferente porque eu nunca tinha visto uma administração 
tão próxima das pessoas, procurar saber o que a pes-
soa ta achando, o que ela acha que está certo, o que ela 
acha que ta errado, o que ela acha que pode melhorar. 
Então, eu acho que isso contribui muito e... eu acho que 
a pessoa é leal ao serviço porque ela vê que isso aqui é 
tudo diferente do que ta acontecendo na região, a impor-
tância que dá ao trabalhador, à pessoa sabe? Ela procura 
retribuir a importância que vocês dão ao trabalhador, à 
própria pessoa sabe? Ela procura retribuir em trabalho, 
em lealdade e é isso que eu acho.”

Funcionário MA: “As pessoas que vem pra cá, já sabe 
como é que é aqui. Os que vem pra cá já vem com a 
camisa vestida. E se ta vestindo a camisa é porque vem 
com o intuito de só ajudar e melhorar. É uma seleção. 
Ocê pode ver que o pessoal que eu trago no ônibus é 
só gente selecionada, uma turma que já acostumou com 
o modo de trabalhar na fazenda. É só gente boa. O que 
vem aqui é só gente mesmo pra crescer.”

Funcionário AD: “... acho que o principal fator que pode 
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gerar riqueza para a empresa rural principalmente, são 
as pessoas. Eu acredito nisso! Eu vim do campo e pra 
mim, tipo assim, tudo ta sendo uma novidade, mas cada 
vez mais eu procuro me informar e entender mais dos 
processos todos; e a gente vê que a diferença é muito 
grande. Quando a fazenda não tinha essa visão, não tinha 
uma visão dessa, o quê que a empresa te dava de susten-
tabilidade ou qualquer outra coisa? Agora, ocê sempre 
trabalha na empresa com muito mais segurança. Então, 
eu acredito que a saída é essa mesmo, selecionar e in-
vestir nas pessoas.”

Funcionário PR: “Todo mundo aqui é tudo sacudido. De 
primeiro, quando bebia uma cachaça, faltava o serviço. 
Depois que virou empresa, ninguém vê o outro falá as-
sim: ô, amanhã eu não venho! Só se for uma doença. 
Então está tudo o contrário, mudou muito e ocês ta de 
parabéns mesmo”.

Funcionário MA: “... se você tivesse condição de traba-
lhar ainda mais pesado ainda nós íamos ter resultados 
mais rápidos ainda, por causa que toda vez que você 
conversa com as pessoas, ocê mexe com elas, então 
eu acho que nós teria que trabalhar mais pesado nessa 
parte, tendo mais reunião com todo mundo, fazendo os 
processos todos que você faz na empresa, acho que po-
deria ainda ter um resultado mais rápido, só que é difícil 
também, né? Você fazer um trabalho desse mais do que 
você já faz. Eu acho, tipo assim, que quanto mais você 
falar com todo mundo, fazendo essas reunião, mais eu 
sinto que ta todo mundo entendendo e se interessando 
mais e querendo saber das melhorias, se teve melhora 
direta nos cafés, se nós conseguimos fazer um café me-
lhor, como é que estão os resultados da panha, ficam fe-
liz porque conseguimos fechar tudo mais cedo, terminar 
a panha no tempo planejado; você vê que eles já estão 
procurando, assim, sempre se informar melhor. Então, eu 
acredito que se você tivesse trabalhando mais ainda com 
esses recursos humanos mais um pouco, nós teríamos 
mais resultado ainda”.

Bloco 3: Formação de Equipe

QUESTÃO 1: Em sua opinião, os trabalhos desenvolvidos nesta fazen-

da, no setor de RH, conseguiram criar um espírito de equipe, aumentar 

a amizade e cooperação entre os participantes do grupo, criar um com-

promisso mútuo com o aprendizado constante e melhorias contínuas?

QUESTÃO 2: Você acha que nossa equipe: 

- tem consciência dos objetivos da empresa? 

- tem conhecimento dos resultados e acesso às informações necessá-

rias para o bom desenvolvimento das atividades?

- confia uns nos outros e nos dirigentes?

- aceita as diferenças individuais?

- faz concessões e negociações ganha-ganha?

- compartilha informações?

- aceita desafios e busca superá-los?

- tem compromisso e coerência nas ações?

- é flexível para se adaptar às grandes mudanças que sempre ocorrem 

nos processos da fazenda?

QUESTÃO 3: Em seu ponto de vista, nossa equipe de trabalho está 

sendo preparada para ser o motor de criação de uma empresa capaz 

de construir um futuro vencedor para todos: funcionários, proprietários, 

clientes externos e sociedade?

Recortes dos discursos dos funcionários referente ao 
Bloco 3 – Formação de Equipe:

Funcionário VT: “Eu acho que, assim, os profissionais que 
trabalham aqui fazem as coisas com o coração mesmo, 
pra que a fazenda suba, pra que a fazenda vá pra frente, 
né? As pessoas aqui tão tendo mais união. Eu acho que 
ta todo mundo mais unido pra, da moda do outro, ir todo 
mundo pra cima, pra melhorar, entendeu”

Funcionário AN: “Eu acho que uma equipe não é só uma 
equipe de trabalho. Aqui a gente tem amigo, a gente tra-
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balha junto, isso aqui é uma família que a gente tem. Eu 
acho que todos que trabalham aqui trabalham satisfeitos 
e estão todos de parabéns!”

Funcionário DB: “A minha visão de equipe, daqueles que 
a gente convive, a equipe é muito boa. É ótima! Ela ta 
sendo bem preparada. E preparar é difícil né? Hoje, a 
gente chegou, eu acho que a fazenda, ela chegou muito 
rápido no ponto. Porque ocê começou há muito pouco 
tempo e, pra chegar onde chegou, ô, chegou rápido! 
Tem gente que ficou muito tempo no ramo aí e ta andan-
do pra traz. Por quê?  Porque não tem uma equipe boa, 
porque não tem uma equipe de confiança, porque não 
compartilha, porque cada um vive no seu mundo, E hoje, 
a gente ta sendo unido. Então, quando se une, com esse 
movimento, lá na frente só tem a ganhar. Eu acho que a 
gente dentro de pouco tempo vai chegar muito longe. 
Não só o proprietário, mas o funcionário. Porque o fun-
cionário sempre tem a ganhar. E a gente tem sonhos. Eu 
quero trabalhar numa empresa boa, uma empresa que 
me dá retorno, que me dá segurança. E a fazenda tem 
dado essa segurança. Até agora ela só tem dado segu-
rança. E eu acho que daqui dentro de pouco tempo, vai 
ser uma fazenda modelo pra muitas pessoas que ta aí há 
50, 60 anos e não passa daquilo. Então, tem tudo pra ser 
uma fazenda modelo. Porque tem pessoa no comando 
inteligente, tem diretor inteligente e tem camarada que 
quer ir pra frente. Hoje a gente deixou de trabalhar com o 
corpo, pra trabalhar com a inteligência. Eu acho que vai 
mais longe!”

Funcionário JO: “ ... Esse negócio mesmo de café espe-
cial, pra nós, nós encaro como se fosse um desafio, nós 
temos que conseguir e... muita gente as vezes fala assim: 
há! Mas aquele café não vai dar aquele tão bão, mas nós 
vai fazer tudo pra ele ficar bom. Isso é tipo uma competi-
ção mesmo, mas contra ninguém, é contra a gente mes-
mo. A gente mesmo superar e fazer sempre o melhor”.

Bloco 4: Treinamento

QUESTÃO 1: Você acha importante fazer os cursos que a empresa lhe 

oferece, assistir palestras, fazer auto-avaliações, reuniões de equipes 

para aprimoramento de processos e outras mais, para aumentar seu 

conhecimento?

QUESTÃO 1: Você acha importante fazer os cursos que a empresa lhe 

oferece, assistir palestras, fazer auto-avaliações, reuniões de equipes 

para aprimoramento de processos e outras mais, para aumentar seu 

conhecimento?

QUESTÃO 3: Com mais conhecimento e informação, você se sente 

mais capacitado a usufruir de novas tecnologias e mais apto a acom-

panhar e se alinhar com os objetivos da empresa?

Recortes dos discursos dos funcionários referente ao 
Bloco 4 - Treinamento:

Funcionário MC: “Hoje aqui tudo tem sentido. Cada coisa 
que tem, que vem, é uma coisa nova! E você vai espe-
rando, na espectativa de vir mais coisa nova sempre. Se 
você tiver aqui, você vai aprender mais. Então, é a mesma 
coisa de uma raiz, de uma planta, que ocê cobre ela de 
terra e joga esterco em cima. Ela tem que ficar fortale-
cida, não tem? Então, se tem coisa procê aprender, é a 
mesma coisa, você vai fortalecer!”

Funcionário JT: “... cada dia eu vejo na televisão, no rá-
dio, no jornal, e a gente vê que esse mundo do café, ele 
não pára. Ele cresce sempre, ele sempre ta inovando. 
E se a gente parar no tempo, se a gente não começar 
acompanhar o crescimento dele e inovando junto com 
ele, a gente vai acabar perdendo um pouco dessa...de 
vantagem. Então, aqui a gente ta crescendo junto com 
ele, por isso a gente sempre vai ta um passo a frente, a 
gente vai ta acima um pouco dos outros concorrentes. 
Acho que é isso que a fazenda ta fazendo: a gente saber 
muitas coisas que ta acontecendo no mercado aí, novos 
implementos, novas tecnologias, tudo, tudo isso acho 
que faz muita diferença!”

Funcionário JO: “Pra mim foi muito bom eu fazer curso 
aqui, avaliação, reunião, foi muito bom. Depois que eu 
vim pra cá, assim, o primeiro curso que eu fiz pra negó-
cio de trabalho foi aqui. Reunião, eu nunca tive isso né? 
Com certeza, essas reuniões, palestras, cursos que tem 
aí, ta sendo muito importante pra empresa, pra gente ficar 
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sabendo das coisas né? Ficar por dentro das coisas. Isso 
aí ta sendo muito importante. Eu acho que seria... se toda 
empresa fizesse isso aí, todas as fazendas, é... seria mui-
to bom, as pessoas ficariam mais unidas, né?”

Funcionário MR: “Quando nós tinha pouco conhecimen-
to e era só assim: chegar aqui e trabalhar, nós não sa-
bia de nada. Então, o principal fator que fez a equipe da 
um avanço foi esse conhecimento que nós teve, que nós 
tamo tendo, né? Então, eu acho que quanto mais conhe-
cimento ocê trazer, esses cursos, palestras, qualquer tipo 
de informação que ocê trazer, acredito que mais sucesso 
ocê vai ter. Não tenho dúvida disso.

Funcionário VA: “... toda mudança, no começo a gen-
te acha difícil porque o ser humano tem a capacidade 
de se acostumar com as coisas. Se ele acostumou com 
as coisas mal organizadas vai viver a vida inteira assim. 
Então a mudança a gente acha difícil, mas depois que 
a gente entra naquele ritmo, a gente vai ver que é bom. 
Depois que entrou essa parte de treinamento, reunião, 
reflexão, entrou na parte de organizar, colocar as coisas 
tudo direitinho, no começo eu achei difícil, mas hoje eu 
sinto que é ótimo, eu vi que é bom. Hoje, se eu vê uma 
coisa desorganizada em algum lugar, eu quero organizar 
aquilo, eu quero deixar aquilo no lugar. Eu vi que deixar 
tudo no lugar, tudo limpinho fica tudo bom e é por isso 
que eu to satisfeito. Eu acredito que a gente vai chegar no 
ponto máximo. Com essa situação eu cresci, a fazenda 
cresceu. E trabalhando com vocês e com o pessoal eu 
também cresci, eu não fiquei pra traz. Hoje eu tenho outra 
visão de como se deve trabalhar e isso é bom, isso faz 
muito bem pra gente”. 

Funcionário ED: “... hoje a gente sabe que pra jogar um 
adubo, tem que jogar o necessário, tem que jogar aquilo 
que precisa. Se trabalhar no terreiro, você sabe porque 
que precisa daquilo, o que precisa fazer. Hoje a gente 
tem confiança no trabalho que ta fazendo. Eu tenho que 
trabalhar mais, eu tenho que contribuir mais e a fazen-
da precisa disso. Eu preciso dela e ela precisa de mim. 
Quando vocês passam essas informações é ótimo. Eu te-
nho gostado muito disso. Ficar por dentro daquilo que a 
fazenda ta fazendo, que a fazenda tem... então, eu acho 
que são coisas que a gente fica conhecendo mais os ob-
jetivos da fazenda e ela conhecendo mais a gente”.

Bloco 5: Motivação

QUESTÃO 1: Coloque seu ponto de vista em relação às perguntas a 

seguir:

Você gosta desta fazenda?

Você está satisfeito com o trabalho que executa?

Você gosta do clima organizacional desta fazenda?

Você gosta das atividades de RH desenvolvidas na fazenda?

Quais as práticas de RH que você mais gosta?

Você se sente recompensado com os resultados da empresa?

Você é feliz aqui?

O item inserido nesta questão, que se refere à pergunta: 
“Quais as práticas de RH que você mais gosta?”, será 
registrado no gráfico abaixo.

Os elementos relacionados como respostas são os 
que mais apareceram nas falas dos funcionários e es-
tão, dentre outras, entre as diversas atividades de RH 
executadas pelo setor de Gestão de Pessoas, a saber: 
Trabalhos vivenciais de sensibilização voltados para as 
questões socioambientais, econômicas e valores essen-
ciais; Elaboração e execução de projetos (culturais, am-
bientais, sociais, esportivos e econômicos - sustentável); 
Programa “5S” (implantação e manutenção); Degusta-
ção de cafés; Encontros reflexivos (temas diversos); Trei-
namento de processos; Auto-avaliações; Planejamento e 
reflexão de processos etc.

QUESTÃO 1.1: Quais as práticas de RH que você mais gosta?

QUESTÃO 2: Esta propriedade cria condições favoráveis para a motiva-

ção dos funcionários e estimula a integração entre eles e a empresa?

QUESTÃO 3: Dê, na ordem de importância – e a começar do mais im-

portante para você – três pontos positivos desta empresa:
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Ainda neste bloco, finalizando a categoria de Motivação, 
foi feita uma quarta questão para os funcionários, cujas 
respostas serão também apresentadas, separadamente, 
no gráfico a seguir:

Nesta questão específica, apareceram ainda, configuran-
do o elemento “outras”, as respostas seguintes: Relacio-
namento patrões e funcionários; Liberdade; Bom meio 
de transporte; Paz no trabalho; Garantia de recebimento 
do salário; Fazer o melhor a cada dia; Cooperação; Se-
gurança; Futuro de sucesso da empresa; Crescer junto 
com a empresa; Ser feliz aqui.

Recortes dos discursos dos funcionários referente ao 
Bloco 5 - Motivação:

Funcionário CE: “Aqui a gente trabalha satisfeito pelo va-
lor que é dado pra gente aqui.”

Funcionário AG: “O que mais me motiva aqui é, tipo as-
sim, o aprendizado que ta tendo. É eu ver se vou atingir o 
que eu tenho comigo que é atender todos os requisitos 
que a fazenda espera de mim, entendeu? Isso é uma mo-
tivação muito grande pra mim.”

Funcionário BR: “O que motiva muito é que sempre você 
eleva o ser humano. Você dá confiança pro ser humano. 
Você mexe com o ser humano. Você mexe com a parte 
do coração do ser humano. E não tem coisa mais obje-

tiva, não tem coisa melhor. Você dá atenção pro ser hu-
mano. Quando você eleva o ser humano naquilo que ele 
faz, você dá mais confiança, você dá mais alegria pra ele. 
Quando você chega perto dele e dá essa atenção pra 
ele e fala: ‘ô, que bom que você fez esse trabalho bom 
aí’, eleva a moral dele. Por exemplo, quando você pega a 
pessoa que ta rodando um café, e ocê chega e fala: ‘ocê 
ta rodando direitinho, ocê fez esse café chegar no ponto 
que eu queria’, você elevou o ser humano. Você fez esse 
ser humano feliz. E isso é muito bom.”

Funcionário CC: “Tudo que ta acontecendo, desde o co-
meço, ta motivando todo mundo. Todo mundo ta queren-
do vim aqui. Muita gente me procura lá na cidade e fala 
assim: ô e aí? Como é que ta lá? Eu acho que ta motivan-
do não é só o daqui, mas o lá de fora também. Tem gente 
querendo vim pra cá. Tem gente querendo vim, então ta 
estimulando até o que ta de fora, não é só o daqui não.”

Funcionário BE: “... eu era sempre um a mais no outro 
lugar que eu passei. Aqui não, aqui ocê é valorizado, res-
peitado, é por isso que eu te falo procê que eu não quero 
sair daqui pra nada! Se Deus quiser vamo ficar junto mui-
to tempo. Se eu soubesse, já tinha vindo pra cá há muito 
mais tempo. Que nem eu falo: nossa, tô muito satisfeito 
mesmo. Agradeço todo dia, toda hora, to satisfeito, mas 
satisfeito mesmo! Uai, quê isso! Você gostá do que ocê 
faz e ta feliz do jeito que ocê ta, não precisa de mais nada 
não. Uai, ta louco! Não tem nem o que falá. Eu gosto mas 
gosto mesmo daqui. Gosto mesmo de coração.”

Funcionário DN: “A maior satisfação do trabalhador é ele 
trabalhar sabendo o quanto ele é importante. Eu acho 
que essa importância que ocês dão pra pessoa, assim, 
eu nunca tinha visto. Não que eu não trabalhava na área, 
eu já morei muito tempo na roça e é a primeira vez que 
eu vejo isso, de ta lado a lado mesmo com o trabalhador. 
Isso tem muita, muita importância.”

Funcionário RO: “É..., eu penso assim: quando tem um 
resultado positivo pra fazenda, eu fiz parte daquilo ali. Eu 
tenho um pedacinho daquele resultado que chegou lá na 
frente. O meu suor ta ali, a minha motivação, minha ale-
gria chegou lá na frente junto com os demais. Aí, isso é 
demais, tá louco! Eu canto o dia inteiro no meu trabalho. 
Mas é alegria. Eu gosto do que faço, gosto demais daqui, 
por isso sou muito motivado e feliz”. 

Funcionário GL: “... aqui, quando estava quase inteirando 
as oito mil sacas, quando chegou a notícia pra nós que 
já estava assim, todo mundo ficou feliz e eu vi que é uma 
coisa diferente. Todo mundo ficou feliz de ter inteirado as 
oito mil porque foi um trabalho em conjunto, todo mun-
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do conquistou, desde a administração até o trabalhador 
aqui. E a gente sabe que cada coisa que acontece aqui, 
tudo que vocês trazem de novo, de diferente, de infor-
mação, é bem gratificante a gente saber. Saber o que 
se passou com o café lá na frente e eu pensar que um 
café que é muito bom passou pela minha mão aqui, que 
foi um trabalho meu, é muito gratificante pra gente saber 
disso”.

Resultado da entrevista com o corpo administrativo:

Da mesma forma como apresentado no resultado das en-
trevistas com funcionários fixos, serão expostos abaixo, 
os gráficos com os resultados das entrevistas feitas com 
os cinco funcionários do setor administrativo da fazenda 
que, da mesma maneira, encontram-se na propriedade 
desde que foi implantada a nova gestão. 

As entrevistas foram abertas, deixando os funcionários 
livres para responder as questões e organizadas em 
quatro blocos temáticos, de acordo com as variáveis de 
análise exploradas no questionário: Qualidade; Produti-
vidade; Custos; Margem de Lucro.

Os elementos apresentados como respostas, conforme 
representados nos gráficos a seguir, são recortes dos 
discursos dos funcionários os quais, resumidamente, re-
fletem o que melhor corresponde às suas opiniões. Os 
números apresentados representam quantos funcioná-
rios utilizaram aquele elemento como resposta à respec-
tiva questão, acrescido da margem percentual de repre-
sentação. 

Recortes de alguns discursos dos funcionários da admi-
nistração serão descritos posteriormente a cada bloco, 
uma vez que essas explicitações envolvem elementos 
de muita relevância para as análises e para a conclusão, 
quando se pretende justificar os resultados obtidos.

Os discursos serão descritos na íntegra, representando 
fielmente a maneira de expressar do funcionário.

Bloco 1: Qualidade

QUESTÃO 1: Em seu ponto de vista houve, concretamente, melhoria 

de qualidade nos processos e no produto final desta empresa?

QUESTÃO 2: Os recursos humanos têm interferido positivamente na 

melhoria dos processos e qualidade intrínseca (atributos naturais do 

grão de café) e extrínseca (preservação ambiental, social e econômica) 

do produto final nesta fazenda?

QUESTÃO 3: Em sua maneira de ver, a implantação de um programa 

de gestão de qualidade nesta propriedade, nos níveis gerencial, opera-

cional e estratégico, trouxe inovações, adicionou valor e aumentou sua 

participação em novos mercados?

Recortes dos discursos dos funcionários da administra-
ção referente ao Bloco 1 - Qualidade:

Funcionário PF: “Bem, eu não tenho dúvida, é indiscutí-
vel a melhora nos processos da Fazenda Caxambu, es-
pecialmente de três anos pra ca em que a gente vem 
fazendo esse trabalho de qualidade. Acho que todos os 
processos teve um avanço muito significativo em todos 
os setores, operacional, administrativo, na parte de pós-
colheita. Acho que teve um avanço muito grande. E te-
mos muito o que melhorar. Eu acho que é indiscutível a 
melhora e a qualidade do produto final. A gente teve um 
resultado excepcional, vendemos a preços bem acima 
do mercado, porque nós melhoramos muito a qualidade, 
né? Graças aos funcionários e ao trabalho geral. De todo 
mundo. Em todos os processos nós tivemos um avanço 
muito grande. De três anos pra ca estamos fazendo um 
trabalho diferenciado, buscando mais qualidade, ficando 
mais organizados, estamos trabalhando mais em cima de 
planejamento. Em todos os setores o resultado foi fan-
tástico, a gente tem muito o que aprender e muito o que 
melhorar, mas eu acho que a fazenda, a nossa empresa, 
teve um avanço muito significativo. Realmente eu acho 
que foi fantástico, né?”

Funcionário RG: “Uai, eu que cheguei bem no momento 
de transição, eu acompanhei bem a mudança. Na minha 
opinião a cabeça da pessoa voltou para qualidade de 
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todos os funcionários. Eles gostam de fazer, aceitam o 
desafio, sempre querem uma coisa nova, querem melho-
rar, porque é a necessidade básica da pessoa, ninguém 
quer ficar parado e os resultados estão aí. Conquistou um 
mercado diferenciado, conseguiu dar um giro pra Fazen-
da num momento difícil que passou nos dois primeiros 
anos da nova gestão. A cafeicultura, na parte de vendas 
estava complicado, conseguiu pagar tudo, conseguiu re-
passar dinheiro para os proprietários e todo mundo sabe 
da qualidade, quer fazer o melhor e sabe do retorno para 
a empresa e pro funcionário, o reconhecimento, e todo 
mundo quer o melhor pra empresa. E a qualidade ta nisso 
aí.”

Funcionário RS: “Eu cheguei na Fazenda Caxambu num 
momento que todo mundo tava de cabeça baixa. Tudo 
difícil, o mercado dando pra baixo, e aí eu lembro, até 
hoje, do dia da reunião, do dia que eu fui apresentado 
pra turma lá, o Nando e a Ucha falando de melhorias e 
de crescimento. Eu fiquei fascinado! Porque eu traba-
lhava há vários anos num outro lugar e lá só decrescen-
do, decrescendo. Então, a minha cabeça hoje, o que eu 
aprendi, é uma nova realidade. Eu tenho outros olhos 
pra cafeicultura hoje, como os meus colegas de traba-
lho. Eu sempre converso com eles lá e o que eu vejo no 
processo de crescimento deles, e o que eu aprendo no 
dia-a-dia lá, não tem nada que pague. Não tem salário, 
não tem nada! Então eu acho que a Fazenda Caxambu 
ta de parabéns pelo crescimento. A gente tem muito o 
que aprender, trocar idéia, mas eu acho que o futuro ta 
traçado. Não tem mais como mudar. Eu acho que quando 
a gente sabe onde quer chegar não tem erro. Eu acho 
que é isso que ta fazendo a Fazenda Caxambu seguir os 
seus trilhos. E o que eu vejo de crescimento lá, de cres-
cimento tecnológico, a Fazenda ta dando ênfase a isso. 
E o que vai mudar é a diminuição do custo de produção. 
Acho que ta de parabéns, acho que eu poderia falar mui-
to mais, mas pro momento é isso.”

Funcionário MQ: “... de três anos pra cá, a fazenda focou 
em uma administração diferenciada, uma gestão mais 
profissional. A Fazenda trouxe muito mais cursos para 
os funcionários, já começa por aí. Foi trazendo cursos, 
foi trazendo motivação para o funcionário. Então eu acho 
que isso aí movimentou a Fazenda nesse aspecto de 
qualidade. Trazendo essa qualificação para o funcionário 
e, mais motivado, ele vai se preocupar em ter o resultado 
final dos produtos. Isso é indiscutível, a melhoria na qua-
lidade do produto. É fundamental a mão dos funcionários 
pra chegar nesse grão com qualidade.”

Funcionário JO: “Eu acho que melhorou bastante com 
os cursos, o pessoal se capacitou, os gestores entende-
ram que era necessário, antes de investir em maquinário, 
numa consultoria cara, tinha que trabalhar com os funcio-
nários que tinham capacidade, que conheciam. Foram 
aprimorando as equipes. A qualidade está diretamente 
relacionada ao aperfeiçoamento técnico de conhecimen-
to e a motivação, a vontade de fazer melhor. Os funcio-
nários são parceiros, eles reconhecem o retorno que a 
Fazenda tem dado para eles. Eles colocam o coração na-
quilo que fazem. Lá não tem rotatividade igual nas outras 
propriedades, já tem uma equipe formada com a visão de 
onde a Fazenda quer chegar.” 

Bloco 2: Produtividade

QUESTÃO 1: Desde o início da nova gestão, verificam-se ganhos rele-

vantes de produtividade nesta propriedade?

QUESTÃO 2: Quais os fatores relacionados abaixo, você associa como 

importante ferramenta para o incremento da produtividade nesta fazen-

da, a partir da introdução do trabalho de gestão de pessoas:

X Aumento na eficiência dos trabalhos

X Incremento dos treinamentos da mão-de-obra

X Aplicação de tecnologia de conhecimento

X Capacitação profissional

X Eficiência administrativa

X Planejamento

X Inovações nos processos

X Implantação e manutenção da qualidade

X Compromisso da Organização com o cliente interno

X Compromisso do cliente interno com a Organização

X Melhoria contínua de todos os processos

X Disseminação da informação

X Engajamento dos funcionários com os objetivos da em-
presa

X Motivação

Os cinco funcionários marcaram os fatores relacionados 
acima como importantes ferramentas utilizadas pela ges-
tão, para o incremento da produtividade.

Recortes dos discursos dos funcionários da administra-
ção referente ao Bloco 2 - Produtividade:
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Funcionário PF: “Eu que trabalho na área operacional de 
campo, não tenho dúvida do avanço da produtividade, 
que era cerca de 27, 30 sacas por hectare, hoje chega-
mos a 42 sacas. Um avanço fantástico. Não é fácil pular 
de 30 para 40 sacas, e hoje, nós conseguimos! A Fazen-
da conseguiu um salto fantástico na produtividade.”

Funcionário RG: “Reforçando o que o Nando falou, está 
previsto um aumento maior ainda, que é a nossa meta. 
Um aumento com qualidade. Porque quando se pensa 
em quantidade, normalmente a qualidade é esquecida 
e aqui foi o contrário, a qualidade aumentou. Produziu 
mais, sem ter que fazer um aumento na mão de obra, em 
quantidade de equipamentos para produzir mais. Aprimo-
rou a estrutura e o pessoal para produzir mais.”

Funcionário RS: “Aqui na região, até tem muita gente que 
foca em quantidade, mas esquece a qualidade. A mão de 
obra da Fazenda ta focada nas duas coisas: produção e 
qualidade.”

Bloco 3: Custos

QUESTÃO 1: O planejamento e acompanhamento dos custos têm se 

mostrado como tarefa fundamental da atual gestão?

QUESTÃO 2: Os custos de produção da empresa estão compatíveis 

com os níveis regionais e com os preços de venda dos cafés produzi-

dos aqui, desde a entrada da nova gestão (2007/2008)?

QUESTÃO 3: Você concorda que, sem adicionar custo, a gestão de 

pessoas nesta propriedade, contribuiu para o seu crescimento e van-

tagem competitiva e gerou uma mudança no ambiente da instituição, 

direcionando seu foco para a sustentabilidade?

Recortes dos discursos dos funcionários da administra-
ção referente ao Bloco 3 - Custos:

Funcionário MQ: “É importante sempre analisar que a Fa-
zenda está acima em tudo e com os custos mais baixos. 
Nossos custos estão nivelados e as vezes até abaixo de 
muita gente que está praticamente parado, enquanto es-
tamos investindo pesado na Fazenda.”

Funcionário RG: “Quanto ao custo estar alinhado ao pre-
ço de venda, isto é ótimo. A Fazenda paga suas dívidas, a 
empresa consegue girar e retorna capital para os proprie-
tários. Os índices estão aí. A rentabilidade está com 34%, 
o que é difícil em qualquer outra atividade.”

Funcionário RS: “Eu não diria que os custos de produção 
estão compatíveis, estão melhores que o resto da região. 
Tá ótimo. Quando se foca em qualidade, o custo tende a 
ficar mais alto de quem só tenta ter a quantidade. E aqui, 
além da quantidade, tem a qualidade com um custo abai-
xo dos níveis regionais”. 

Bloco 4: Margem de Lucro

QUESTÃO 1: Você concorda que os esforços da atual gestão nos ní-

veis gerencial, operacional, comercial e estratégico, trouxeram resulta-

dos financeiros positivos para a empresa?

QUESTÃO 2: Desde o início da nova gestão, os retornos financeiros 

ou margens de contribuição da empresa em relação ao seu custo de 

produção e vendas de café, foram positivos?
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QUESTÃO 3: A margem de lucro líquido da empresa, durante a atual 

gestão, apresenta índices de rentabilidade?

Recortes dos discursos dos funcionários da administra-
ção referente ao Bloco 4 – Margem de Lucro:

Funcionário PF: “A Fazenda nos últimos três anos, con-
seguiu índices muito interessantes. Um retorno financeiro 
muito favorável. A empresa está bem sustentável econo-
micamente falando e, se voltar como era antes, ela fica 
insustentável”.

Funcionário RG: “Desde quando o preço não estava fa-
vorável, a Fazenda ainda conseguia uma margenzinha de 
lucro. A saúde financeira está indo muito bem”.

Funcionário RS: “No momento que todo mundo ta retrain-
do, a empresa está se expandindo. É o que prova que a 
margem está favorável.

Análise Comparada

Os resultados da pesquisa, conforme apresentados an-
teriormente, apontam para uma evolução significativa 
dos recursos intangíveis, o que foi possível detectar a 
partir da introdução do trabalho de gestão de pessoas 
na propriedade estudada. Apesar de difícil medição, o 
valor desses ativos, comparados aos ativos físicos da 
empresa demonstram que, muitas vezes, o êxito das or-
ganizações encontra-se de forma substancial nas capa-
cidades intelectuais.

As informações buscadas pela pesquisadora através 
dos funcionários da fazenda e dos recursos tangíveis de 
aspectos físicos e financeiros como relatórios, demons-
trativos de resultados financeiros, tabelas estatísticas, 

planilhas, enfim, ativos que foram analisados e interpre-
tados, apresentam resultados positivos das variáveis 
competitivas: qualidade, produtividade, custos e mar-
gem de lucro.

Os resultados dessas variáveis serão apresentados a 
seguir, comparando os instrumentos anteriores ao ano 
agrícola 2007/2008 com os atuais, a fim de demonstrar 
o incremento nos ativos tangíveis a partir das mudanças 
ocorridas no setor de gestão de pessoas.

A tabela a seguir apresenta os indicadores de desempe-
nho da propriedade estudada. Como pode-se verificar, 
os anos subseqüentes a 2007/2008, marco da implan-
tação do Programa de Gestão de Qualidade na fazen-
da, introduzido pela nova gestão, não contemplam os 
resultados financeiros, pois a propriedade não possuía 
ativos como demonstrativos de resultados, relatórios ou 
planilhas financeiras para análises e interpretações.

A fazenda carecia de um setor financeiro, contábil e de 
controladoria que permitisse as investigações necessá-
rias para levantamento dos dados necessários para uma 
análise comparativa dos ativos físicos que antecederam 
o início da nova gestão.

No entanto, tal fato não impediu a análise proposta pelo 
presente estudo, uma vez que buscou-se elementos que 
permitiram chegar a resultados e conclusões.

Tabela 2: Indicadores de desempenho das Fazendas Ca-
xambu e Aracaçu

Ano 
Agrícola

2003 / 
2004

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007

2007 / 
2008

2008 / 
2009

2009 / 
2010

2010 / 
2011

Produ-
ção

7.350 4.300 8.350 6.142 6.816 8.816 8.129 8.555

Produti-
vidade

37,69 25,44 48,83 33,22 38,04 44,44 43,35 44,26

Margem 
de Co-

merciali-
zação

- - - - 27,12 34,45 35,4 68,01

Lucrativi-
dade

- - - - 21,34 35,18 29,39 37,21

Rentabili-
dade

- - - - 4,56 9,03 7,43 14,03

Média 
acumu-
lada (4 
anos 

agríco-
las)

36,29  Scs/ha 36,29  Scs/ha

Nota-se uma evolução dos números referentes à produ-
ção e produtividade a partir do ano agrícola 2008/2009, 
com significativa quebra da bienalidade, promovendo 
um salto de 6,23 sacas/há em relação à média acumu-
lada dos quatro anos (referência) que antecederam a 
implantação do programa de gestão nas fazendas. Um 
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incremento que resulta num aumento de 1.308 sacas de 
café.

A margem de comercialização aponta para percentuais 
estimulantes, indicando um diferencial relevante entre 
custo e preço de venda da saca de café, realizados pela 
fazenda.

O indicador de lucratividade demonstra a eficiência ope-
racional da empresa nos anos agrícolas de 2007/2008 a 
2010/2011. O percentual médio anual dos quatro anos 
foi de 30,78%, indicando que a propriedade conseguiu 
gerar um ganho satisfatório sobre o trabalho desenvol-
vido.

A rentabilidade indica a atratividade do negócio, de-
monstrando que a velocidade de retorno do capital in-
vestido pela empresa foi, em média, de 8,4% a/a, a partir 
de 2007/2008.

As análises dos indicadores de desempenho supracita-
dos demonstram uma evolução em todos os ativos da 
fazenda, indicando a saúde financeira da empresa, ofe-
recendo uma resposta clara sobre as possibilidades de 
sucesso deste investimento, além de apontar o estágio 
atual da fazenda.

Não obstante, identifica-se um salto quantitativo na pro-
dução, sustentado por um aumento expressivo da pro-
dutividade, além de demonstrar uma estabilidade nesses 
números nos últimos três anos, justificando a estrutura 
de resultados positiva da empresa.

Tabela 3: Custo de produção de café arábica no sistema 
de produção semi-mecanizado utilizando como referên-
cia São Sebastião do Paraíso – MG.

Ano 
Agrícola

2003 / 
2004

2004 / 
2005

2005 / 
2006

2006 / 
2007

2007 / 
2008

2008 / 
2009

2009 / 
2010

2010 / 
2011

Custo de 
produ-
ção de 

referência 
(R$)

- - - - 248,60 300,16 375,70 384,32

Custo de 
produção 

Faz. 
Caxambu 

(R$)

- - - - 220,87 217,93 240,77 309,50

Variação 
em %

- - - - -11,15 -27,39 -35,19 -19,46

A partir do ano agrícola 2007/2008, verifica-se que, ape-
sar de um aumento no custo de produção da fazenda 
estudada, justificada por investimentos realizados e in-
cremento dos tratos culturais, os custos sempre perma-
necem abaixo da referência, na casa de 24% em média, 
nos quatro anos.

O gráfico de classificação dos cafés aponta para uma 
melhoria na qualidade do produto, com destaque para o 
aumento da produção de cafés especiais saindo, em três 
anos, de uma produção de 2,8% para 20%.

O salto na qualidade do produto final contribuiu para que 
a fazenda chegasse a 95,9% de cafés finos, puxando a 
qualidade de toda a produção para cima.

O ano 2008/2009 apresenta um pior resultado por ques-
tões climáticas ocorridas durante a colheita. O inverno 
chuvoso causou uma redução na qualidade do produto 
final; consequentemente ocasionando um aumento de 
bebidas de baixa qualidade.

O aumento da produção de cafés cerejas descascados 
é mais um indicador de melhorias de processos e da 
qualidade do produto final. O processamento via úmida 
quase dobrou em três anos.

Este resultado justifica o aumento da qualidade geral 
dos cafés produzidos na fazenda em estudo.

4.6 - CONCLUSÃO

O objetivo do presente estudo foi verificar se as ações do 
gestor de recursos humanos, voltadas para a formação 
de uma equipe de trabalho bem treinada, focada, alinha-
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da com os objetivos da empresa e motivada, pode ser 
uma estratégia para o aumento de vantagem competitiva 
nas fazendas produtoras de café.

Além disso, identificar práticas de RH utilizadas na pro-
priedade em questão e, por fim, verificar se há relação 
entre um trabalho específico no setor de RH com o in-
cremento da qualidade, redução de custos, aumento da 
produtividade e margem de lucro.

Os resultados obtidos nos mostram uma realidade de-
safiadora para as fazendas de café da região do Sul de 
Minas, senão para todas as propriedades produtoras de 
café.

O contato com os funcionários da fazenda e o acesso aos 
documentos empresariais, demonstram que uma equipe 
de trabalho bem treinada, focada, alinhada com os ob-
jetivos da empresa e motivada, tem bastante relevância 
quando se pretende obter sucesso num ambiente globa-
lizado em que as empresas, cada vez mais, necessitam 
desenvolver e implantar estratégias capazes de elevar os 
padrões de desempenho em relação à qualidade, custo, 
eficiência profissional, produtividade e capacidade de 
inovação.

Ao valorizar o setor de RH, acreditando ser este um dos 
caminhos pelo qual seria possível aumentar sua vanta-
gem competitiva, percebe-se que a fazenda obteve re-
almente um incremento nas variáveis observadas e, tão 
ou mais relevante que estes resultados, foi evidenciar o 
elevado grau de satisfação e motivação dos funcioná-
rios, certamente somando-se positivamente aos resulta-
dos qualitativos, produtivos e econômicos / financeiros 
da empresa estudada.

Muito embora não fosse possível reunir alguns dados 
dos anos que antecederam a 2007/2008, os indicado-
res apresentados a partir da introdução da nova gestão, 
dão sinais relevantes de que um trabalho voltado para a 
gestão de pessoas, pode ser introduzido nas fazendas 
produtoras de café, como uma estratégia para o aumen-
to de vantagem competitiva.

Tal afirmativa é justificada pelo próprio fato da empresa, 
até o ano 2007, não ter as ferramentas necessárias para 
conduzir seus negócios com uma percepção clara e rea-
lista de suas perspectivas de sucesso.

Os resultados apresentados apontam para importantes 
evidências de que as ações diferenciadas por parte da 
empresa, a partir de 2007/2008, a colocam em uma po-
sição mais competitiva e alinhada ao pensamento de Hitt 
et al (2008, p.14), de que as empresas mais bem sucedi-

das são as que “desenvolvem ou adquirem as habilida-
des internas necessárias para implantar as estratégias 
exigidas pelo ambiente externo”.

Tais habilidades vão além da produção especificamente, 
mas retratam a importância do alinhamento dos interes-
ses dos funcionários com os da empresa.

A partir de um reposicionamento estratégico, a fazenda 
estudada demonstra um crescimento econômico, qua-
litativo e produtivo, evidenciando um aumento de sua 
vantagem competitiva.

Inicialmente, considerando-se as análises realizadas, 
observou-se que todas as variáveis estudadas apresen-
taram resultados positivos, corroborando com o objetivo 
central do estudo de que a implantação de uma gestão 
de pessoas nas propriedades produtoras de café poderia 
ser um importante coadjuvante para o desenvolvimento 
da empresa.

Em primeiro lugar, o trabalho de gestão introduzido na 
propriedade criou ferramentas que permitem a apura-
ção dos resultados operacionais da atividade, baseado 
em avaliações de desempenho obtidas durante os anos 
agrícolas 2007/2008 a 2010/2011. 

Um salto qualitativo que contribuiu para que a fazenda 
se posicionasse de maneira mais competitiva, já que a 
competitividade exige que as empresas atentem para 
uma boa gestão e acompanhem com seriedade as mu-
danças, tendências e informações do ambiente externo.

Todos os indicadores de desempenho apresentaram re-
sultados positivos com sinais de evolução, equilíbrio, es-
tabilidade e saúde financeira, dando tranqüilidade para a 
empresa fazer investimentos e tomar decisões que pos-
sibilitem a sua sustentabilidade.

No tocante às categorias de análise observadas em en-
trevistas com os funcionários, fica evidente que as es-
tratégias utilizadas na capacitação dos recursos huma-
nos, nos trabalhos de sensibilização e conscientização, 
visando à formação de uma equipe unida, consistente e 
comprometida, além de planejamentos específicos para 
ampliar a capacidade de compreensão, visibilidade de 
objetivos e melhoria de processos motivou, indiscutivel-
mente todos os funcionários.

O nível de motivação desses agentes é notório, deixan-
do transparecer claramente que os objetivos da empresa 
são, na mesma medida, os seus objetivos, haja vista al-
guns recortes de seus discursos apresentados nos resul-
tados da pesquisa.
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Já no que diz respeito às práticas de RH utilizadas e, por 
conseguinte, mais agradaram aos funcionários, pode se 
verificar que, em sua maioria, todas elas atenderam seu 
objetivo, tendo em vista a satisfação e desejo deles em 
cada vez mais a fazenda oferecer-lhes estas práticas.

Os relatos dos funcionários deixam evidente que as or-
ganizações necessitam criar condições favoráveis para 
a sua motivação, estimulando a integração entre eles e 
a empresa.

No tocante aos objetivos da pesquisa, chega-se a con-
clusão que as empresas rurais, além da imprescindível 
necessidade de ter domínio de informações e conheci-
mento técnico sobre as ações que se pretende estabele-
cer, carecem da capacidade de transformar o potencial 
das pessoas em competências que estejam alinhadas 
com as estratégias do seu negócio. Esta torna-se a tôni-
ca da gestão empresarial contemporânea que pretenda 
conquistar uma posição sólida, saudável e sustentável.

A globalização de mercado e da economia, o desenvolvi-
mento tecnológico da atualidade, assim como as novas 
formas de construção da sociedade de consumo, tem 
lançado uma dose cada vez maior de desafios para o 
setor rural que, por sua vez, busca transformar estes de-
safios em oportunidades. 

Cada vez mais a gestão de Recursos Humanos deve 
ser capaz de transformar o potencial das pessoas em 
competências que estejam alinhadas com as estratégias 
do negócio, o que, conforme apresentado por este estu-
do, traz resultados operacionais de elevada importância 
para a empresa.

Esta talvez seja a contribuição mais ampla que o presen-
te estudo pode trazer aos profissionais do setor de pro-
dução de café: que a gestão de pessoas nas empresas 
rurais necessita de abordagens dentro de uma lógica 
mais aberta e mais estratégica, conforme pensamento 
de Britto (2007, p.5) comentada na introdução deste es-
tudo.

Neste ínterim, a pesquisa apresenta aos produtores de 
café, reflexões sobre ações que vão além da produção 
especificamente, mas que retratam a importância do ali-
nhamento dos interesses dos funcionários com os da 
empresa.  Se os rumos atuais da sociedade de consu-
mo, de acordo com Vegro (2010), apontam para padrões 
funcionais cada vez mais customizados, exclusivos, flexí-
veis e diferenciados, os funcionários das empresas rurais 
devem ser preparados para atender este mercado.

Para sobreviver no futuro, uma empresa rural tem que 

ter a capacidade de montar equipes capazes de atender 
as exigências do mercado, criar novas competências e 
oferecer aos clientes os benefícios que eles desejam.

Dentro desta ótica, a pesquisa torna-se de interesse a 
cafeicultores e agricultores que desejam produzir a cus-
tos adequados, com inserção social e competência para 
enfrentar as dificuldades dos mercados globalizados, 
que almejam crescer respeitando e preservando o meio 
ambiente, e que buscam competência no gerenciamen-
to e coordenação de um sistema tão complexo quanto o 
de produção de café.

Finalmente, sugere-se que este estudo possa ser uma 
base para novas pesquisas no setor de gestão de em-
presas rurais que estejam impulsionadas a mudar não 
apenas ao que diz respeito ao seu produto final, mas 
também à busca de novos caminhos para suas políticas, 
financeira e mercadológica, bem como daquelas que 
contemplem o elemento humano.
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ANEXOS

Anexo 1 - Formulário para entrevistas

ENTREVISTA COM OS FUNCIONÁRIOS FIXOS

As informações coletadas serão para pesquisa e elabo-
ração do trabalho de conclusão de curso do curso de 
pós-graduação: Gestão do Agronegócio Café, desenvol-
vido pela Universidade do Café Brasil.

Tema: Gestão de Pessoas: Estratégia para Ampliação de 
Vantagens Competitivas na Cafeicultura.

Responsável: Carmem Lucia Chaves de Brito

Data da entrevista: _________________________________

Nome do entrevistado: _____________________________

Função do entrevistado: ____________________________

Tempo de trabalho na propriedade: __________________

Categorias de Análise:

Bloco 1: Planejamento

1. Você acha que o planejamento é uma ferramenta im-
portante para o aumento da qualidade do trabalho nesta 
propriedade?

2. Em sua opinião, desde que foram implantados nesta 
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fazenda, os planejamentos propiciam maior eficiência 
nos processos, aumentando as vantagens competitivas 
da fazenda?

3. Em seu ponto de vista, é melhor trabalhar nesta em-
presa a partir do momento em que ela se organiza mais 
e melhor, ou é indiferente? Por quê?

Bloco 2: Recrutamento e Seleção

1. Você acredita que as pessoas que trabalham aqui, são 
importantes para produzir inovações e gerar riquezas 
para a instituição?

2. Em sua visão, o recrutamento e seleção de profissio-
nais com um perfil alinhado com os objetivos desta em-
presa, aumentam sua vantagem competitiva e lhe dão 
maior sustentabilidade?

3. Em seu ponto de vista, os investimentos que têm sido 
feitos no setor de recursos humanos, estão estimulando 
a lealdade dos funcionários para com esta empresa?

Bloco 3: Formação de Equipes

1. Em sua opinião, os trabalhos desenvolvidos nesta fa-
zenda, no setor de RH, conseguiram criar um espírito de 
equipe, aumentar a amizade e cooperação entre os par-
ticipantes do grupo, criar um compromisso mútuo com o 
aprendizado constante e melhorias contínuas?

2. Você acha que nossa equipe: 

• tem consciência dos objetivos da empresa? 

• tem conhecimento dos resultados e acesso às infor-
mações necessárias para o bom desenvolvimento das 
atividades?

• confia uns nos outros e nos dirigentes?

• aceita as diferenças individuais?

• faz concessões e negociações ganha-ganha?

• compartilha informações?

• aceita desafios e busca superá-los?

• tem compromisso e coerência nas ações?

• é flexível para se adaptar às grandes mudanças que 
sempre ocorrem nos processos da fazenda?

3. Em seu ponto de vista, nossa equipe de trabalho está 
sendo preparada para ser o motor de criação de uma 
empresa capaz de construir um futuro vencedor para to-
dos: funcionários, proprietários, clientes externos e so-
ciedade?

Bloco 4: Treinamento

1. Você acha importante fazer os cursos que a empresa 
lhe oferece, assistir palestras, fazer auto-avaliaçoes, reu-
niões de equipes para aprimoramento de processos e 
outras mais, para aumentar seu conhecimento?

2. Em sua opinião, os programas de capacitação profis-
sional que a empresa oferece, lhe proporciona o desen-
volvimento de novas competências e habilidades?

3. Com mais conhecimento e informação, você se sente 
mais capacitado a usufruir de novas tecnologias e mais 
apto a acompanhar e se alinhar com os objetivos da em-
presa?

Bloco 5: Motivação

1. Coloque seu ponto de vista em relação às per-
guntas a seguir:

• Você gosta desta fazenda?

• Você está satisfeito com o trabalho que executa?

• Você gosta do clima organizacional desta fazenda?

• Você gosta das atividades de RH desenvolvidas na fa-
zenda?

• Quais as práticas de RH que você mais gosta?

• Você se sente recompensado com os resultados da 
empresa?

• Você é feliz aqui?

2. Esta propriedade cria condições favoráveis para a mo-
tivação dos funcionários e estimula a integração entre 
eles e a empresa?

3. Dê, na ordem de importância – e a começar do mais 
importante para você – três pontos positivos desta em-
presa:

I)-------------------------------------------------------------------------------

II)------------------------------------------------------------------------------

III)-----------------------------------------------------------------------------

4. Qual é a sua maior motivação aqui?

Anexo 2 - Formulário para entrevista

ENTREVISTA COM O GERENTE DE PRODUÇÃO, ADMI-
NISTRADOR, ASSESSOR DE PRODUÇÃO, ASSESSOR 
FINANCEIRO E CONTADOR

As informações coletadas serão para pesquisa e elabo-
ração do trabalho de conclusão de curso do curso de 
pós-graduação: Gestão do Agronegócio Café, desenvol-
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vido pela Universidade do Café Brasil.

Tema: Gestão de Pessoas: Estratégia para Ampliação de 
Vantagens Competitivas na Cafeicultura.

Responsável: Carmem Lucia Chaves de Brito

Data da entrevista: 

Nome do entrevistado: 

Função do entrevistado: 

Tempo de trabalho na propriedade:

Variáveis de Análise:

Bloco 1: Qualidade

1. Em seu ponto de vista houve, concretamente, melho-
ria de qualidade nos processos e no produto final desta 
empresa?

2. Como os recursos humanos têm interferido positiva-
mente na melhoria dos processos e qualidade intrínseca 
(atributos naturais do grão de café) e extrínseca (preser-
vação ambiental, social e econômica) do produto final 
nesta fazenda?

3. Em sua maneira de ver, a implantação de um progra-
ma de gestão de qualidade nesta propriedade, nos ní-
veis gerencial, operacional e estratégico, trouxe inova-
ções, adicionou valor e aumentou sua participação em 
novos mercados?

Bloco 2: Produtividade

1. Desde o início da nova gestão, verificam-se ganhos 
relevantes de produtividade nesta propriedade?

2. Quais os fatores relacionados abaixo, você associa 
como importante ferramenta para o incremento da pro-
dutividade nesta fazenda, a partir da introdução do traba-
lho de gestão de pessoas:

(   ) aumento na eficiência dos trabalhos

(   ) incremento dos treinamentos da mão-de-obra

(   ) aplicação de tecnologia de conhecimento

(   ) capacitação profissional

(   ) eficiência administrativa

(   ) planejamento

(   ) inovações nos processos

(   ) implantação e manutenção da qualidade

(   ) compromisso da organização com o cliente interno

(   ) compromisso do cliente interno com a organização

(   ) melhoria contínua de todos os processos

(   ) disseminação da informação

(   ) engajamento dos funcionários com os objetivos da 
empresa

(   ) motivação

Bloco 3: Custos

1. O planejamento e acompanhamento dos custos têm 
se mostrado como tarefa fundamental da atual gestão?

2. Os custos de produção da empresa estão compatíveis 
com os níveis regionais e com os preços de venda dos 
cafés produzidos aqui, desde a entrada da nova gestão 
(2007/2008)?

3. Você concorda que, sem adicionar custo, a gestão de 
pessoas nesta propriedade, contribuiu para o seu cres-
cimento e vantagem competitiva e gerou uma mudança 
no ambiente da instituição, direcionando seu foco para a 
sustentabilidade?

Bloco 4: Margem de Lucro

1. Você concorda que os esforços da atual gestão nos ní-
veis gerencial, operacional, comercial e estratégico, trou-
xeram resultados financeiros positivos para a empresa?

2. Desde o início da nova gestão, os retornos financeiros 
ou margens de contribuição da empresa em relação ao 
seu custo de produção e vendas de café, foram positi-
vos?

3. A margem de lucro líquido da empresa, durante a atu-
al gestão, apresenta índices de rentabilidade?
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5 PLANO DE NEGÓCIO COOPERATIVA 
AGRÁRIA DE MACHADO LTDA 
COOPAMA - FILIAL SANTANA

Denilson de Assis Mendes

RESUMO

A Cooperativa Agrária de Machado Ltda – COOPAMA 
vem crescendo significativamente nos últimos anos o 
seu faturamento e também a sua área de atuação, in-
clusive com a abertura de filiais nos municípios de Tur-
volândia e Eloi Mendes, as quais colaboraram bastante 
neste crescimento. Dando seguimento a expansão dos 
negócios da COOPAMA, este trabalho tem o objetivo de 
certificar a viabilidade econômico-financeira da abertura 
de uma nova filial na cidade de Santana. Este município 
foi previamente selecionado em função de sua localiza-
ção colaborar na logística de distribuição, pois está na 
rota de acesso entre a matriz e as outras filiais. Objeti-
vou-se, no entanto, analisar os dados primários históri-
cos da COOPAMA em seus próprios registros, também 
os dados disponibilizados pelos órgãos públicos IBGE, 
CONAB, etc., e também uma pesquisa estruturada com 
os produtores rurais de Santana. O foco principal da 
pesquisa foi o levantamento do potencial de mercado do 
município, utilizando principalmente das variáveis demo-
gráficas, pecuárias, agrícolas e dos preços médios dos 
insumos, levando em consideração os níveis tecnológi-
cos aplicados no município. Com os resultados demons-
trados nas pesquisas, levantamentos das oportunidades 
e ameaças, e a análise financeiro-econômica, conclui-se 
que este projeto tem viabilidade econômico-financeira 
para ser executado. Podendo a COOPAMA, elevar o seu 
faturamento, expandir o seu quadro de associado, au-
mentar a fidelidade de seus cooperados, além aumentar 
cada vez mais a sua solidez.

5.1 - INTRODUÇÃO

Durante a ditadura do Estado Novo, entre 1937 e 1945, 
Getúlio Vargas gostava de utilizar em discursos a ex-
pressão “celeiro do mundo” para traduzir a idéia de que 
o Brasil estava destinado a se transformar num gigan-
te dos negócios do campo. Essa imagem, que sempre

 

soou como mais um dos arroubos ufanistas da era Var-
gas, nunca fez tanto sentido quanto agora. O país hoje 
é, inquestionavelmente, um dos grandes da área em 
termos de produtividade e emprego de alta tecnologia, 
além de possuir um grande potencial de evolução. Di-
versos especialistas internacionais, como o ex-secretário 
de Estado americano Colin Powell, que descreveu o Bra-
sil como a nova superpotência agrícola, e o agrônomo 
americano Norman Borlaug, prêmio Nobel da Paz em 
1970 reconheceu o Brasil no processo conhecido como 
“revolução verde”, permitiu triplicar o plantio de alimen-
tos nas últimas cinco décadas. 

As vantagens do Brasil no campo da agricultura são 
enormes. Nenhum outro lugar do mundo tem a mesma 
conjunção de vantagens naturais, como clima favorável, 
água e terras em abundância para a utilização agrícola. 
De acordo com estudo da Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação (FAO), o país possui 
60 milhões de hectares de terrenos utilizados em algum 
tipo de atividade no campo e outros 300 milhões de hec-
tares ainda disponíveis.

De acordo com Neves (2008), o sistema maior do agro-
negócio é formado por diversos subsistemas estritamen-
te coordenados de empresas de insumos que competem 
entre si, passando por produção rural, agroindústria, in-
dústria de alimentos, distribuidores, e chegando ao con-
sumidor final. Um subsistema deve oferecer um produto 
conforme a expectativa do consumidor final e, assim, a 
gestão das transações entre os elos de um subsistema 
passa a ser fundamental para que isso se torne possível. 
Os produtores podem desenvolver alianças horizontais 
de forma a aumentar o poder de barganha e explorar ga-
nhos de ações coletivas, o que em um subsistema passa 
a ser importante aspecto de coordenação.

Segundo Pinto (2005), o agronegócio pode ser definido 
como o conjunto de todas as operações e transações 
envolvidas desde a fabricação dos insumos agropecu-
ários até o processamento e distribuição dos alimentos, 
passando pelo setor de produção, estabelecendo uma 
visão mais ampla de cadeia produtiva para o segmento 
rural. Compreende um conjunto de atividades que se ar-
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ticulam progressivamente desde os insumos básicos até 
o produto final, incluindo distribuição e comercialização, 
constituindo-se em elos de uma corrente. O agronegócio 
passa a ser encarado como um sistema de elos, abran-
gendo itens como pesquisa, insumos, tecnologia de pro-
dução, transporte, processamento, distribuição e preço.

Basicamente o agronegócio brasileiro abrange as se-
guintes atividades econômicas:

Industrialização e comércio de insumos para a agricultu-
ra, como defensivos, fertilizantes, corretivos, sementes e 
adjuvantes;

Incrementos das produções agrícolas, compreendendo 
lavouras, pecuária, reflorestamento e extrativismo;

Transformação e industrialização dos produtos primários 
em bens de consumo;

Logística, transporte e comercialização dos produtos pri-
mários e industrializados.

A agricultura moderna e mesma a agricultura familiar, 
chegou a extrapolar os limites físicos da propriedade, 
dependendo cada vez mais dos insumos que são adqui-
ridos fora da área de abrangência da fazenda e tornando 
cada vez mais precisos os fatores que levam as tomada 
de decisões como: “o que, o quanto e como produzir, 
uma vez que estas decisões devem estar diretamente 
relacionadas com o mercado que irá consumir o que for 
produzido.

Tendo como desafio ser reconhecida pelos seus asso-
ciados como cooperativa de referência no ramo do agro-
negócio, a COOPAMA decidiu ampliar o número de filias 
procurando estar cada vez mais próxima dos produtores 
rurais. Aumentando desta forma seu número de coope-
rados, aproveitando melhor de sua estrutura já instalada, 
bem como melhorando a produtividade e maximizando a 
rentabilidade de seus cooperados em função da aplica-
ção de novas tecnologias e reduções de custos.

Problema de pesquisa:

Segundo Jank (2008), além das vantagens naturais, exis-
te uma conjuntura muito favorável para os negócios do 
Brasil no campo nos próximos anos. Num cenário de 
curto prazo, o país deve beneficiar-se da alta de preços 
de algumas das principais commodities agrícolas no 
mercado internacional, como café, açúcar e soja. A ten-
dência de valorização varia de 10% a 15%, dependen-
do da cultura. Essa inflação vem sendo ocasionada por 
quebras de safras de importantes países produtores e 

pelo aquecimento da demanda por alimentos provocada 
pela evolução da população mundial. Essa pressão deve 
tornar-se ainda maior no futuro, com a taxa de cresci-
mento demográfico mundial estimado em 30% até 2020, 
proporcionada em sua maior parte por China e Índia, ha-
verá um impulso grande para o aumento da produção 
de alimentos. “O Brasil é a nação que tem as melhores 
condições para suprir essa necessidade”.

A COOPAMA vem expandindo o seu negócio, em 2006 
inaugurou sua primeira filial na cidade de Turvolândia, 
em 2007 inaugurou a filial na cidade de Eloi Mendes. 
Chegando em 2009 com o aumento da demanda na ven-
da das rações e sais minerais, construiu-se uma nova fa-
brica de rações, passando sua capacidade produtiva de 
1.500 toneladas por mês para 4.000 toneladas por mês, 
reestruturou as áreas de armazenamento e comercializa-
ção de milho e café. Em 2010 a COOPAMA adquiriu um 
novo imóvel em Machado as margens da rodovia BR-267 
que liga Machado a Poços de Caldas com facilidade de 
acesso, com grande capacidade para armazenagem de 
insumos e com área para ampliação de sua loja de má-
quinas e implementos.

O grande desafio da COOPAMA é ampliação em sua 
área de atuação, fidelização de seus associados e au-
mento do número de cooperados aproveitando assim de 
sua estrutura física instalada. Com a ampliação da área 
de atuação e aumento do número de associados à CO-
OPAMA concentra uma maior quantidade de produtos e 
serviços negociados com seus cooperados, conquistan-
do desta forma melhores preços nos insumos negocia-
dos em função da escala, tornando a cooperativa cada 
vez mais sólida e competitiva. 

Com isto, a questão consiste em saber se é viável econo-
micamente abrir uma nova filial da COOPAMA na cidade 
de Santana?

O objetivo central deste trabalho consiste em analisar a 
viabilidade econômico-financeira da abertura de uma fi-
lial da COOPAMA em Santana.

Como objetivo secundário tem-se:

Analisar os dados secundários e históricos, utilizando das 
informações disponíveis principalmente no banco de da-
dos da COOPAMA e pelos dados publicados pelo (IBGE, 
IPEA, BNDS, Conab e etc.), para a identificação dos pon-
tos fortes, fracos, forças e fraquezas. Analisar os cenários, 
as tendências de mercado no município de Santana e 
analisar o planejamento financeiro como instrumento au-
xiliar para o processo de decisão no investimento.
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Justificativa:

A escolha de se fazer um “Plano de Negócio” vem ao en-
contro com o planejamento da COOPAMA em expandir 
seu negócio com a abertura de novas filiais em sua área 
de atuação. Em 2006 a COOPAMA abriu sua primeira fi-
lial na cidade de Turvolândia e em 2007 abriu a filial em 
Eloi Mendes, ambas vem sendo muito bem sucedidas, 
trazendo retorno financeiro para a cooperativa e elevan-
do o grau de satisfação dos cooperados das regiões 
onde foram instaladas as filiais.

De acordo com Dinoá (2007, p.16) o planejamento orça-
mentário apresenta uma série de vantagens, que podem 
ser elencadas de forma sintética:

• Obriga a efetuar sérias reflexões sobre a política de 
base;

• Melhora a organização, uma vez que atribuem respon-
sabilidades precisas a cada função;

• Envolve todos os membros da diretoria na determina-
ção dos objetivos;

• Determina uma função harmônica dos programas de 
cada unidade;

• Cria o habito de raciocinar em termos de rapidez, opor-
tunidade e cautela na tomada de decisões;

• Melhora a comunicação nos sentidos horizontais e ver-
ticais;

• Evidencia a eficiência e a ineficiência;

• Obriga a analisar constantemente as condições econô-
micas gerais e a situação interna da empresa; 

• Verifica os processos ou o não cumprimento dos ob-
jetivos.

Com a abertura de uma nova filial, a COOPAMA pretende 
aumentar o número de cooperados, expandindo o seu 
negócio e estar cada vez mais próxima de seu associado, 
diminuindo assim o tempo de respostas para as necessi-
dades de seus cooperados. Aprimorando sua prestação 
de serviços, reduzindo o custo do COOPERADO até pelo 
simples fato de que ele não tenha que se deslocar até a 
matriz ou a alguma das outras filiais mais distantes para 
efetuar as compras de seus insumos.

5.2 - REVISÃO DE LITERATURA

5.2.1 - Introdução

Este capítulo tem como objetivo fundamentar a estrutura 
deste plano de negócio com base na pesquisa de lite-
ratura de autores acadêmicos e renomados nos temas 
abordados, nos quais se comprovam e eficácia da meto-
dologia aplicada neste trabalho.

A elaboração de um “Plano de Negócios”, com vistas 
à abertura de uma filial em uma cooperativa, não é ne-
cessariamente um pré-requisito jurídico ou estatutário, 
necessário ao estabelecimento e desenvolvimento de 
uma nova filial. Isso significa dizer que não se trata de 
um documento obrigatório, para a regularização da filial, 
como acontece, por exemplo, com o Alvará, o CNPJ, a 
Inscrição Estadual e outros documentos indispensáveis 
ao funcionamento de qualquer empresa. Apesar de sua 
importância, nem as esferas de governos e suas reparti-
ções, nem a junta comercial, exigem que seja registrado 
tal documento. A real necessidade de se elaborar um Pla-
no de Negócios se dá mais por conta da segurança dos 
dirigentes da cooperativa para a sua tomada de decisão, 
do que em razão de uma exigência legal.  Conforme será 
citado no decorrer do estudo, o Plano de Negócios é um 
instrumento que auxilia no processo da consolidação do 
negócio.

5.2.2 - Importância e estrutura do plano de negócio

Segundo Dornelas (2001, p.99):

...não existe uma estrutura rígida e específica para se escrever um 

plano de negócios, pois cada negócio tem particularidades e se-

melhanças, sendo impossível definir um modelo padrão de negó-

cios que seja universal e aplicado a qualquer negócio. Uma empre-

sa de serviços é diferente de uma empresa que fabrica produtos ou 

bens de consumo, por exemplo. Estas seções são organizadas de 

forma a manter uma seqüência lógica que permita a qualquer leitor 

do plano entender como a empresa é organizada, seus objetivos, 

seus produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia de marke-

ting e sua situação financeira.

De acordo com Dornelas (1999, p. 12), qualquer plano 
de negócios deve possuir um mínimo de seções as quais 
proporcionam um entendimento completo do negócio. 
Estas seções são organizadas de forma a manter uma 
seqüência lógica que permita a qualquer leitor do plano 
entender como a empresa é organizada, seus objetivos, 
seus produtos e serviços, seu mercado, sua estratégia 
de marketing e sua situação financeira.

De acordo com Lobato et al (2006, p. 99) em geral se 
considera que a gestão estratégica de uma empresa 
deve começar pela avaliação de suas competências, ou 
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seja, a introdução da visão e valor, para que a empresa 
tenha um objetivo em comum com os colaboradores, 
para que este saiba como e porque ele esteja fazendo a 
sua tarefa e de que forma a sua colaboração pode acres-
centar para que este objetivo seja atingido.

5.2.3 - Gestão orçamentária

De acordo com Dinoá (2007, p. 44) os empresários de 
hoje não podem se dar ao luxo de guiar-se só pelos 
instintos, eles sentem, ainda que inconscientemente, a 
importância de auxílios objetivos nos quais possam ba-
sear as suas decisões e, em particular, a necessidade de 
mais informações. Portanto tornam-se mais do que ne-
cessário atentar para formular planos e programas para 
desenvolver atividades empresariais, principalmente, no 
gerenciamento dos recursos necessários para permitir 
sua realização (pessoal, materiais, serviços de terceiros 
e etc.). O planejamento operacional é a expressão quali-
tativa que pode ser esboçada em relação a períodos de 
tempo de amplitudes diferentes, os planos podem ser de 
curto, médio e longo prazo. Os planejamentos de curto 
prazo referem-se são geralmente ao ano e podem ser 
divididos em frações mensais ou trimestrais. Quando o 
programa apresenta o aspecto de uma diretriz com du-
ração importante e com caráter de orientar as atividades 
da empresa ou de um setor dela, diz-se que o programa 
define uma política de gestão que é feita através de um 
orçamento.

Os fatores humanos da elaboração do orçamento são 
mais importantes que os mecânicos. A administração 
precisa apoiar sinceramente um programa orçamentário. 
O trabalho de educar o pessoal e de persuadi-lo a aceitar 
o orçamento é constante, mas essencial, para que os 
que vão ser afetados pelo orçamento possam entendê-
lo e aceitá-lo. O orçamento geral dever ser um poderoso 
instrumento auxiliar das decisões mais cruciais da dire-
ção. Muitas vezes, ele fica muito aquém deste papel por-
que seu potencial não é bem compreendido. Em vez de 
ser considerado um instrumento da administração, em 
muitos casos o orçamento é infelizmente, considerado 
um mal necessário.

Os principais insumos incluem a previsão de vendas e 
várias formas de dados operacionais e financeiros; os 
principais resultados incluem inúmeros orçamentos 
operacionais, o orçamento de caixa, a demonstração 
de resultado projetado e o balanço patrimonial projeta-
do. Todo o planejamento operacional e financeiro está, 

geralmente, associado ao volume esperado de vendas, 
constituindo-se, assim, no orçamento mais importante 
da organização.

Usando a previsão de vendas como um insumo básico, 
os custos indiretos de fabricação podem ser estimados 
assim como, as despesas operacionais, especificamente 
as despesas com vendas e administrativas, podem ser 
estimadas com base no nível de operações necessário 
para sustentar as vendas previstas.

Segundo Dinoá (2007, p. 16) existem diversas vantagens 
de se fazer um planejamento orçamentário, como por 
exemplo: Melhora as reflexões sobre a política de base, 
atribui responsabilidades precisas a cada função, envol-
ve toda a cúpula da direção na determinação dos objeti-
vos, melhora a capacidade de raciocínio nos termos de 
rapidez, oportunidade e cautela na tomada de decisão. 
O orçamento melhora ainda a comunicação nos sentidos 
horizontais e verticais, evidencia a eficiência e a ineficiên-
cia, além de obrigatoriamente, a direção ter que analisar 
constantemente as condições econômicas gerais e a si-
tuação interna da empresa.

O orçamento embora seja um excelente instrumento 
também tem suas limitações, pois se baseia em estimati-
vas que, embora possam ser rigorosas, mais tem algum 
elemento dificilmente previsível, por isso, ele deve ser 
encarado com cautela, mesmo que siga técnicas ade-
quadas e inclusive estatísticas.

5.2.4 Plano estratégico de marketing

Segundo Pádua Filho (2007, p.4), marketing é o proces-
so de planejar e executar a concepção, a determinação 
de preço, a promoção e a distribuição de idéias, bens 
e serviços para criar negociações que satisfaçam metas 
individuais e organizacionais.

De acordo com Pádua Filho (2007, p.17), a informação, 
no mundo contemporâneo, é uma ferramenta importante 
no processo de percepção das mudanças do ambiente. 
Informações sobre concorrentes, desempenhos de pro-
dutos e serviços, preços, necessidades, desejos e prefe-
rências de clientes. A análise de todas estas informações 
é obtida através de pesquisa. A pesquisa visa a diagnos-
ticar o contexto para que o gestor avalie seus resultados 
e tome decisões, mais muitas vezes, é necessário coletar 
informações mais amplas, para detectar uma nova opor-
tunidade de negócio.

Segundo Lacombe (2005, p.153), a descrição de cargo é 
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feita para fins de administração salarial. Ao descrever um 
cargo, deve-se ter em mente que a descrição é genérica 
e deve abranger as diversas funções nele incluídas. Des-
creve-se o que fazem os ocupantes do cargo. A descri-
ção não considera as qualificações de seus ocupantes. 
Portanto, a descrição e a avaliação daí decorrentes são 
as do cargo e não as do ocupante. Se uma pessoa com 
nível superior ocupa um cargo para o qual é necessário 
o ensino médio, o cargo terá como requisito o ensino 
médio completo e assim será descrito e avaliado.

Segundo Kotler (2000, p. 86), o planejamento estratégico 
da organização define a missão da organização, as uni-
dades estratégicas de negócios (UENs), a alocação de 
recursos a cada UEN e o planejamento de novos negó-
cios ou a desativação de negócios superados. O plano 
estratégico de marketing define então os objetivos ge-
rais e como alcançá-los, tendo em vista a análise do am-
biente interno (forças e fraquezas) e o ambiente externo 
(oportunidades e ameaças). Essa análise é denominada 
SWOT, sigla de strengths (forças), weaknesses (fraque-
zas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças).

Segundo Basta (2006, p. 33), em 1960, Mccarthy resumiu 
os elementos de marketing mix ao que se é conhecido hoje 
por 4 Ps (PRODUTO, PREÇO, PRAÇA E PROMOÇÃO) ou 
composto mercadológico. Para ele a noção de serviço faz 
parte de produtos, a pesquisa de marketing faz parte do 
planejamento, e as forças do ambiente são consideradas 
quando se elaboram as estratégias de marketing. 

• PRODUTO – É um conjunto de benefícios que satisfaz 
um desejo ou uma necessidade do consumidor e pelo 
qual ele está disposto a pagar em função de sua disponi-
bilidade de recursos. Os produtos vão além de bens tan-
gíveis. De modo geral, incluem objetos físicos, serviços, 
pessoas, locais, organizações, idéias ou combinações 
desses elementos.

• PREÇO – É o valor agregado que justifica a troca. A 
transferência de posse de um produto é planejada e ade-
quada por esse elemento (valor percebido versus custo 
versos benefícios).

• PRAÇA – É o local ou o meio pelo qual é oferecido o 
produto. Trata-se de planejar e administrar onde, como, 
quando e sob que condições o produto será colocado 
no mercado (logística). É a forma de se referir a um con-
junto de elementos que visa tornar o produto disponível 
para o consumidor onde e quando ele desejar.

• PROMOÇÃO – A organização de seu dia-a-dia estabe-
lece diversas formas de comunicação que visam promo-

ver os seus produtos, serviços, valores e marcas, bem 
como fortalecer o relacionamento ha longo prazo com 
os clientes.

Ainda segundo Basta (2006, p. 96), a segmentação de 
mercado é o meio utilizado pelo marketing para dividir 
o mercado em diferentes grupos formados por clientes 
com necessidades, desejos e atitudes similares. Assim o 
mercado total é segmentado em grupo relativamente ho-
mogêneos, porém bastante distinto entre si. Para a seg-
mentação ser eficaz ela deve ser identificável, mensurá-
vel, rentável e acessível com isto tornam-se relevantes a 
quantidade de segmentos e a capacidade da organiza-
ção de ajustar-se, seja para viabilizar suas ofertas , seja 
para comunicar-se com os segmentos eleito.

O plano estratégico de marketing deve ser coerente com 
o planejamento estratégico da organização, buscando 
na missão corporativa a definição de sua missão espe-
cífica.

Segundo Lobato et al (2006, p.57), no estudo de cená-
rios, não se procura prever exatamente o que vai aconte-
cer no futuro, e sim compreender as conseqüências de 
possíveis mudanças no ambiente de negócios e, portan-
to, saber o rumo que se está tomando. Conhecer as ten-
dências e acompanhá-las de perto é requisito essencial 
para todos os que buscam excelência de resultado, e 
não somente a sobrevivência. A capacidade de perceber 
os rumos que o ambiente de negocio esta tomando é o 
grande diferencial. Lobato afirma também, que a impor-
tância da analise das forças, fraquezas, oportunidades 
e ameaças, contribuem muito na gestão estratégica das 
empresas, visto que, esta análise mapeia o ambiente ex-
terno e interno da empresa.

5.3 - METODOLOGIA

A pesquisa de marketing é a função que conecta o con-
sumidor, o cliente e o público ao profissional mercado-
lógico através de informações usadas para identificar e 
definir oportunidades e problemas, para gerar, refinar e 
avaliar ações de mercado e monitorar o desempenho 
organizacional para melhorar a compreensão do marke-
ting como processo. A pesquisa de marketing especifica 
a informação requerida para abordar essas questões, 
formula o método para coletar informações, gerencia 
e implementa o processo de coleta de dados, analisa 
os resultados e suas implicações (KOTLER, KELLER, 
2006).
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5.3.1 - Abordagem Metodológica

Este trabalho tem o objetivo de avaliar a viabilidade eco-
nômico-financeira da abertura da filial de Santana e para 
alcançar estes resultados foi utilizada metodologia quali-
tativa exploratória com o uso de técnicas bibliográficas e 
documentais para dimensionar o potencial do mercado 
agropecuário do município de Santana.

5.3.2 - Pesquisa Qualitativa

Segundo Cervo e Bervian (1983) as pesquisas qualitati-
vas envolvem a observação intensiva e de longo tempo 
num ambiente natural, o registro preciso e detalhado do 
que acontecem no ambiente, a interpretação e análise 
de dados utilizando descrições e narrativas. Elas podem 
ser etnográfica, naturalista, interpretativa, fenomenológi-
ca, pesquisa-participante e pesquisa-ação.

5.3.3 - Pesquisa Exploratória

De acordo Cervo et al (2007, p. 63) a pesquisa explorató-
ria é definida como “o passo inicial no processo de pes-
quisa pela experiência e um auxilio que traz a formulação 
de hipóteses significativas para posteriores pesquisas”. 
Este tipo de pesquisa não requer elaboração de hipóte-
ses a serem testadas no trabalho, restringindo-se a de-
finir objetivos e buscar mais informações sobre determi-
nado assunto de estudo. Ainda de acordo com o autor 
a “pesquisa exploratória realiza descrições precisas da 
situação e quer descobrir as relações existentes entre 
seus elementos componentes”.

 

5.3.4 - Pesquisa Bibliográfica

De acordo com Cervo et al (2007, p. 60) a pesquisa bi-
bliográfica define-se como: “o meio de formação por 
excelência e constitui o procedimento básico para os 
estudos monográficos pelos quais se busca o domínio 
do estado da arte sobre determinado tema”. A pesqui-
sa bibliográfica busca explicar um problema a partir das 
referencias teóricas publicadas em artigos, livros disser-
tações e teses.

Segundo Lakatos e Marconi (1987, p. 66) a pesquisa bi-
bliográfica trata-se do levantamento, seleção e documen-
tação de toda bibliografia já publicada sobre o assunto 
que está sendo pesquisados em livros, enciclopédias, 
revistas, jornais, folhetos, boletins, monografias, teses, 

dissertações e material cartográfico. Pretende-se, assim, 
colocar o pesquisador em contato direto com todo mate-
rial já escrito sobre o mesmo.

5.3.5 - Pesquisa Documental

O objetivo da pesquisa documental é recolher, analisar e 
interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre 
determinado fato, assunto ou idéia. 

Segundo Lakatos e Marconi (1996, p.57), tais informa-
ções são provenientes de órgãos que as realizaram e en-
globam todos os materiais escritos ou não, que podem 
servir como fonte de informação para a pesquisa científi-
ca. Podem ser encontrados em arquivos públicos e par-
ticulares, assim como em fontes estatísticas compiladas 
por órgãos oficiais e particulares. Incluem-se aqui como 
fontes não escritas: fotografias, gravações, imprensa 
falada (rádio e televisão), desenhos, pinturas, canções, 
objetos de arte, folclore, etc.

5.3.6 - Variáveis pesquisadas em arquivos públicos

Estes dados foram coletados principalmente do IBGE.

• Variáveis demográficas:

• População do município;

• Área geográfica do município;

• PIB na agropecuária;

• Renda per capta.

• Variáveis pecuárias:

• Número de cabeças de bovinos;

• Número de cabeças de vacas em produção;

• Produção de leite.

• Número de cabeças de suínos;

• Número de cabeças de eqüinos;

• Número de cabeças de aves;

• Número de cabeças de galinhas em produção;

Variáveis agrícolas:

• Área plantada de lavoura permanente (café);

• Área plantada de Lavouras temporárias (feijão, milho, 
arroz, cana de açúcar).
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5.3.7 - Variáveis pesquisadas em arquivos internos

Estes dados foram coletados em relatórios do departa-
mento técnico da COOPAMA, levando em consideração 
o nível tecnológico regional (Santana):

Variáveis médias de consumo por animal, custo das ra-
ções e custos do hectare tratado (insumos) das lavou-
ras:

• Consumo médio de sal mineral por cabeça de bovino;

• Consumo médio de ração por litros de leite produzido;

• Consumo médio de ração por cabeça de suíno;

• Consumo médio de ração por cabeça de eqüino;

• Consumo médio de ração por cabeça de aves;

• Consumo médio de ração por cabeça de galinha poedeira;

• Custo médio do sal mineral;

• Custo médio da ração de bovinos;

• Custo médio da ração de suínos;

• Custo médio da ração de eqüinos;

• Custo médio da ração de aves;

• Custo médio dos insumos por hectare de café;

• Custo médio dos insumos por hectare de feijão;

• Custo médio dos insumos por hectare de milho;

• Custo médio dos insumos por hectare de arroz;

• Custo médio dos insumos por hectare de cana de açúcar.

Os dados coletados foram planilhados e tabulados para 
a elaboração do potencial de mercado de Santana. Tam-
bém foram elaboradas as premissas com seu respectivo 
planejamento financeiro, organograma e perfil profissio-
nal de cada colaborador com tabela de remuneração 
dos cargos necessária na estrutura da nova filial confor-
me plano de cargo e salário da COOPAMA. Todos estes 
dados coletados serão analisados para a conclusão da 
viabilidade econômico-financeira da abertura da nova fi-
lial.

No próximo capitulo será apresentado à COOPAMA com 
um breve resumo de cada departamento e filial da em-
presa com os tipos de produtos e serviços que os coo-
perados e clientes podem ter a sua disposição para o 
bom desempenho de suas atividades, será apresentado 
também suas referências permanentes: visão, missão, 
negócio e valores.

5.4 - ANÁLISE DA COOPAMA

5.4.1 - Resumo da empresa

A Cooperativa Agrária de Machado Ltda. (COOPAMA), 
atua no ramo agropecuário há mais de 66 anos, contan-
do hoje com mais de 1.300 associados em Machado e 
Região e mais de 220 colaboradores. A COOPAMA bus-
ca atender as necessidades dos Cooperados através de 
seus departamentos de vendas e de serviços, mantendo 
lojas em Machado, Eloi Mendes e Turvolândia. 

A COOPAMA subdivide em diversos departamentos con-
forme resumo abaixo:

Departamento administrativo:

Prédio da administração onde a Diretoria executiva ope-
ra juntamente com toda a área administrativa, assim 
como: 

• Setor de contabilidade;

• Setor fiscal;

• Setor de contas a receber;

• Setor de contas a pagar;

• Setor de tecnologia de informação;

• Setor de comunicação e telefonia;

• Setor de planos de saúde.

• Departamento de Insumos Agropecuários (AGR-I):

Unidade de vendas de medicamentos veterinários, de-
fensivos agrícolas, sementes, fertilizantes foliares, mate-
riais para colheita de café, ferragens, arreamentos, etc.

• Departamento de Implementos, Peças e Máquinas 
Agrícolas

Unidade de vendas de implementos e máquinas agríco-
las, ferramentas elétricas e manuais, peças de reposição 
para máquinas, implementos e tratores, correias, man-
gueiras, etc.

• Departamento de Confecções, Presentes e Eletrodo-
mésticos:

Unidade de vendas de confecções femininas, masculi-
nas, juvenis e infantis, calçados, artigos para presentes, 
eletrodomésticos, perfumarias e etc.

• Departamento de Fertilizantes e Alimentação Animal 
(AGR-II):
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Unidade de vendas de fertilizantes de solo (elementos 
simples e formulados), farelos de soja, farelos de trigo e 
demais produtos para a alimentação animal.

• Departamento de Fábrica de Rações, Sais Minerais e 
Armazenagem de Milho:

Unidade de fabricação de rações, sais minerais e suple-
mentos para bovinos, suínos, caprinos, ovinos, eqüinos 
e aves e silos para armazenagem de milho a granel com 
capacidade de 240.000 sacas.

• Departamento de Assistência Técnica Nutricional

Unidade de Assistência Técnica Nutricional, trabalhando 
para o melhor desempenho do rebanho do cooperado.

• Departamento de Posto de Combustíveis e Loja de 
Conveniência

Unidade de vendas de combustíveis, lubrificantes, filtros, 
pneus e conveniências.

• Departamento de Armazenagem e Comercialização de 
Café

Unidade armazenadora de café com capacidade para 
150 mil sacas e comercialização de café oferecendo me-
lhor comodidade e segurança ao cooperado.

• Departamento de Calcário

Unidade de venda e distribuição de calcário a granel, 
proporcionando ao pequeno produtor facilidade na aqui-
sição de pequenas quantidades a um preço competiti-
vo.

• Filial Turvolândia

Unidade de vendas de todo o portfólio da Coopama, 
como medicamentos veterinários, defensivos agrícolas, 
sementes, fertilizantes foliares, materiais para colheita 
de café, ferragens, arreamentos, implementos e máqui-
nas agrícolas, ferramentas elétricas e manuais, peças de 
reposição para máquinas, implementos e tratores, cor-
reias, mangueiras, calçados, eletrodomésticos, fertilizan-
tes de solo (elementos simples e formulados), farelos de 
soja, farelos de trigo, produtos para a alimentação ani-
mal, rações, sais minerais e suplementos para bovinos, 
suínos, caprinos, ovinos, eqüinos e aves, lubrificantes, 
filtros, pneus, etc.

• Filial Eloi Mendes

Unidade de vendas de todo o portfólio da Coopama, 
como medicamentos veterinários, defensivos agrícolas, 
sementes, fertilizantes foliares, materiais para colheita 

de café, ferragens, arreamentos, implementos e máqui-
nas agrícolas, ferramentas elétricas e manuais, peças de 
reposição para máquinas, implementos e tratores, cor-
reias, mangueiras, calçados, eletrodomésticos, fertilizan-
tes de solo (elementos simples e formulados), farelos de 
soja, farelos de trigo, produtos para a alimentação ani-
mal, rações, sais minerais e suplementos para bovinos, 
suínos, caprinos, ovinos, eqüinos e aves, lubrificantes, 
filtros, pneus, etc.

• Departamento de Assistência Técnica Agronômica e 
Veterinária

Unidade de Assistência técnica Agronômica e Veterinária 
para proporcionar ao cooperado um melhor desempe-
nho em sua atividade.

• Departamento de Oficina Mecânica para Motosserras 
e Roçadeiras

Unidade de Assistência Técnica Autorizada em diversas 
marcas, assim como Stihl, Shindaiwa, Guarany, Brud-
den, Dakimaq e etc. para melhor atender seus coopera-
dos com serviços de qualidade.

• Departamento de Transporte e Logística

Unidade equipada por uma frota própria com veículos 
leves, médios e pesados, que supre atualmente grande 
parte da necessidade para a distribuição, entregas e su-
portes técnicos e operacionais.

5.4.2 - Referências permanentes

Visão

Ser reconhecida pelos seus associados como cooperati-
va de referência no ramo do agronegócio.

Missão

A Coopama ser uma empresa do segmento do agrone-
gócio atuando com sustentabilidade econômica e social 
através do cooperativismo e que oferece soluções de 
alta qualidade em produtos e serviços, proporcionando 
aumento de produtividade e maximizando a rentabilida-
de de seus associados. 

Negócio

Soluções cooperativistas no agronegócio.

Valor

• Valorização e compromisso com os cooperados, for-
necedores e colaboradores. 
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• Compromisso com a qualidade, objetivos e resultados.

• Treinamento e qualificação contínua.

• Liderança e confiabilidade.

• Responsabilidade socioambiental.

• Ética, honestidade e transparência.

• Cooperados comprometidos.

• Respeito mútuo 

No próximo capitulo será apresentado o organograma 
funcional da COOPAMA, explicando como funcionam os 
departamentos e como eles reportam suas atividades, 
também será apresentado a tabela de remuneração e 
uma tabela do perfil dos colaboradores que deverá ser 
contratado para a abertura da filial de Santana.

5.4.3 - Organização e Gerência do Negócio

De acordo com o organograma definido, todas as geren-
cias reportam diretamente ao diretor presidente, tendo 
autonomia nas decisões a serem tomadas, mas com o 
compromisso de pegar aprovação com o presidente das 
ações de maior relevância. 

O departamento de vendas é um dos mais complexos 
por ser subdividido em diversos setores comerciais, 
cada setor comercial tem um coordenador que é res-
ponsável pelo bom andamento e desempenho do setor 
e pelo cumprimento das ações e metas estabelecidas. 
Também é de responsabilidade do coordenador de cada 
setor a análise de suas vendas e solicitação de compras 
para a reposição das mercadorias em suas prateleiras. 
O gerente de vendas é quem programa todas as ações 
de marketing, promoções e metas dos setores através 
do plano de ações e de compromissos assumidos junto 
dos parceiros fornecedores e que acompanha todos os 
setores no sentido do cumprimento das ações individu-
ais e para fazer os ajustes necessários.

O departamento financeiro também trabalha em total 
sintonia com o departamento de vendas e compras, ela-
borando seu fluxo de caixa, com as devidas previsões 
de compras e vendas analisando respectivamente seus 
prazos de pagamento e recebimento.

O departamento industrial (fabrica de rações e sais mine-
rais) também trabalha em total sintonia com as previsões 
do departamento de vendas, ajustando sua produção de 
acordo com a demanda gerada. Por isto, faz-se necessá-
rio na abertura de uma nova filial o levantamento do po-

tencial de consumo para a elaboração do planejamento 
das vendas para que todo o sistema esteja harmoniosa-
mente integrado. 

5.4.3.1 - Cargos e salários

Tabela 01 – Tabela de Remuneração

TABELA DE REMUNERAÇÃO

FAIXAS a contratar

FUNÇÃO I II III IV V
BENE-
FÍCIO

QUANT
 TO-
TAL 

Coordenador 
de Deptº

1.806 1.896 1.991 2.091 2.195
Cesta 
básica

1  1.806 

Técnico 
Agrícola

1.586 1.665 1.749 1.836 1.928
Cesta 
básica

1  1.586 

Auxiliar de 
Vendas I

722 758 796 836 878
Cesta 
básica

2  1.444 

Auxiliar de 
Vendas III

 1.509 1.584 1.664 1.747 1.834
Cesta 
básica

1  1.509 

Motorista
804 844 886 931 977

Cesta 
básica

1  804 

Caixa
853 896 940 987 1.037

Cesta 
básica

1  853 

TOTAL 7  8.002 

5.4.3.2 - Perfil profissional

Tabela 02 – Perfil Profissional

PERFIL DOS COLABORADORES A SEREM CONTRATADOS

FUNÇÃO QTDE PERFIL PROFISSIONAL RESPONSABILIDADE

Coordenador  
Deptº

1

Curso superior completo, 
espírito de liderança, co-
nhecimento no processo 
administrativo, conheci-
mento em informática, 

domínio no conhecimento 
agrícola e veterinário e 

experiência comprovada 
de 2 anos.

Administrar operacionalmente a 
Filial, responsabilizar pelos atos 
de seus subordinados, buscar 
resultados, manter a equipe 

motivada, controlar as despesas 
e empenhar para um bom atendi-

mento dos associados.

Técnico 
Agrícola

2

Curso Técnico Agrícola 
completo, ter conhecimen-

to de preenchimento de 
receituário agronômico, 
conhecer os produtos 
comercializados pela 

empresa e ter boa desen-
voltura comercial.

Emissão de receituário agronô-
mico, atendimento aos clientes 
e indicação de aplicação dos 

produtos comercializados pela 
empresa.

Auxiliar de 
Vendas I

2

Segundo grau completo, 
conhecimento na área 

de vendas de produtos e 
insumos agropecuários, 
facilidade de relaciona-
mento, boa aparência e 

conhecimento na área de 
informática.

Atendimento ao publico no 
balcão e por telefone, empenhar 
em aumentar o faturamento da 

empresa, preocupar com o bom 
atendimento e com a imagem da 
empresa, efetuar vendas saudá-
veis Proporcionar aos clientes 
confiabilidade e segurança nas 

suas compras.

Motorista

1

Primeiro grau completo, 
ser habilitado, conhecer 
de produtos agropecu-
ários, ter conhecimento 
na área geográfica de 
atuação da empresa.

Executar as entregas dos 
produtos vendidos aos clientes 
com segurança e eficiência, nos 

prazos combinados.

Caixa

1

Segundo grau completo, 
facilidade de relaciona-
mento, boa aparência 

e conhecimento de 
informática.

Receber os numerários oriundos 
das vendas e  serviços prestados 
pela empresa e emissão das no-
tas fiscais de vendas, elaboração 
do fechamento de caixa e relação 

dos cheques recebidos.
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No próximo capitulo será apresentado uma análise dos 
setores da agricultura e pecuária com as variáveis de po-
tencial de mercado de Santana para as culturas de café, 
feijão, milho, arroz, cana-de-açúcar e para a pecuária de 
bovinos, vaca em produção, suíno, eqüino, frangos e ga-
linhas em produção.

5.5 - ANÁLISE DOS SETORES DA AGRICULTURA

O ministro da Agricultura, Wagner Rossi (2011), afirmou 
que a perspectiva para 2011 é de boa renda para o agri-
cultor. “Esperamos que fosse um ano mais rentável para 
o produtor porque os preços das commodities estão va-
lorizados”, disse. Ele anunciou a previsão da produção 
agrícola para a safra 2010/2011, que deve chegar a 153 
milhões de toneladas. “É um novo recorde”.

Ainda no artigo Rossi, afirma que este é o momento de o 
agricultor receber o retorno pelo investimento no avanço 
da agricultura. “O produtor é competente, resistente, ca-
paz de superar crises. Produzimos a um custo baixo, um 
alimento de qualidade e o colocamos no mercado a um 
preço justo”, disse. O ministro também se mostrou con-
trário ao controle de preços das commodities. “Depois 
do esforço do produtor, graças ao aumento de produti-
vidade, os países ricos querem conter os preços dos ali-
mentos. Esses países é que subsidiaram sua produção 
agrícola que se tornou ineficiente e cara”, completou.

Para o ministro, os números da safra refletem o desafio 
para o Brasil continuar alimentando o povo brasileiro e o 
mundo. “Hoje, com os preços das commodities agrícolas 
mais altos e com crises produtivas em alguns países, a 
produção nacional passou a ter uma grande importância 
para ajudar a equilibrar o suprimento de alimentos para 
o mundo todo”, comentou. Ele lembrou que a demanda 
por produtos agrícolas continua aquecida, os estoques 
de alimentos estão baixos e a renda da população bra-
sileira e de outros países como China, Índia e os latino-
americanos está subindo.

5.5.1 - Cultura permanente (café)

O Brasil é um exemplo para os demais países produto-
res em relação ao aumento de consumo. “Pode-se dizer 
que o Brasil tem o programa institucional de alimentos e 
bebidas mais bem sucedido do mundo”, afirma Brando 
(2011).

Em países em que a bebida tradicional é o chá, por exem-
plo, como China e Indonésia, o café é visto como uma 
novidade e naturalmente há grande entusiasmo pela no-
vidade por si só. Já nos países que há um consumo rela-
tivamente consistente da bebida é necessário criar esse 
entusiasmo para que a população consuma mais e, além 
disso, para que nasçam novos consumidores. Para isso, 
segundo Brando, programas institucionais são vitais.

Quadro 01 – Variáveis Agrícolas de Santana – Lavoura Permanente

VARIÁVEIS AGRÍCOLAS DE SANTANA

LAVOURA PERMANENTE

ITEM TIPO QUANTIDADE

CAFÉ ÁREA PLANTADA ha                 1.870 

CAFÉ PRODUÇÃO TN/ha                   0,96 

CAFÉ VALOR DA PRODUÇÃO R$     6.731.000,00 

FONTE: IBGE. Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2010.

5.5.2 - Culturas temporárias (feijão, milho, arroz e cana 
de açúcar) 

O milho é considerado uma referência entre os cereais 
porque, além de servir para a alimentação humana, é 
base para a produção de proteína animal, compondo as 
rações de frangos, suínos e bovinos. 

Apesar dos preços do milho no mercado interno terem se 
mantido estáveis em março, com queda de 1,1% consi-
derando as cotações nos municípios de Unaí - MG, Sorri-
so - MT, Londrina-PR, Rio Verde-GO e Tupanciretã - RS, a 
tendência é de alta na maioria dos estados produtores.

Essa é a avaliação do boletim ‘Custos e Preços’, divul-
gado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA (AGÊNCIA BRASIL, 2011). O cenário para 
uma possível elevação nos preços, segundo a CNA, se 
dá pela retração da oferta do milho safrinha.

Quadro 02 – Variáveis Agrícolas de Santana – Lavoura Temporária

VARIÁVEIS AGRÍCOLAS DE SANTANA

LAVOURA TEMPORÁRIA

ITEM TIPO QUANTIDADE

FEIJÃO ÁREA PLANTADA ha                    350 

FEIJÃO PRODUÇÃO TN/ ha                   1,35 

FEIJÃO VALOR DA PRODUÇÃO R$               451,00 

MILHO ÁREA PLANTADA ha                    990 

MILHO PRODUÇÃO TN/ ha                   4,72 

MILHO VALOR DA PRODUÇÃO R$     1.476.000,00 

ARROZ ÁREA PLANTADA ha                      70 

ARROZ PRODUÇÃO TN/ ha                   1,69 
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ARROZ VALOR DA PRODUÇÃO R$        105.000,00 

CANA-DE-AÇUCAR ÁREA PLANTADA ha                      90 

CANA-DE-AÇUCAR PRODUÇÃO TN/ ha                 70,00 

CANA-DE-AÇUCAR VALOR DA PRODUÇÃO R$        202.000,00 

FONTE: IBGE. Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2010.

5.5.3 - Pecuária (bovinos, suínos, equinos e aves)

A produção de leite no país fechou 2010 próximos de 
30 bilhões de litros, 5% superior ao volume de 2009. A 
barreira de 30 bilhões de litros deve ser rompida neste 
ano. A opinião é de Mauricio Nogueira, analista do setor 
e também pecuarista. Ele é diretor da Bigma Consultoria, 
de Casa Branca, no interior paulista. Outros especialistas 
apostavam que os 30 bilhões de litros seriam alcançados 
no ano passado. Já o cenário de preço ao produtor para 
este ano mistura preços melhores para o litro – vendido 
à média de 73 centavos de real em 2010 – com a expec-
tativa de alta de custos.

A produção total de carne suína em 2010 foi de 3,237 
milhões de toneladas. Segundo Valdecir Folador, pre-
sidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul (ACSURS), o mercado interno continuará 
aquecido. Para ele, as perspectivas são positivas para o 
suinocultor, pois a rentabilidade prosseguirá. “Eles po-
derão investir mais em suas granjas, o que não ocorreu 
em 2010”, diz Folador. 

Já o boi gordo, que em novembro de 2010 atingiu preço 
histórico, com a arroba cotada a 117 reais, deve, durante 
abril ou maio, na safra, recuar para o patamar de 95 a 98 
reais. “Como será um período de chuvas em abundân-
cia, creio que isso ajudará na recuperação das pasta-
gens e deve conter as pressões de alta do mercado”, diz 
Paulo Molinari, analista da empresa de consultoria Safras 
& Mercado. Ainda assim, o consumo interno e externo 
vai manter-se firme, em crescimento. Isso é positivo para 
o preço do boi e da carne. “Do lado da oferta, teremos 
uma produção um pouco maior que em 2010, pois o ce-
nário de preços é mais convidativo ao uso de tecnologia 
e confinamento”, calcula Miguel da Rocha Cavalcanti, 
analista do Beefpoint.

Quadro 03 – Variáveis Pecuárias de Santana

VARIÁVEIS PECUÁRIAS DE SANTANA

ITEM TIPO QUANTIDADE

BOVINOS Cabeças               24.380 

VACA – PRODUÇÃO Cabeças                 7.760 

LEITE Litros        12.703.000 

SUINO Cabeças                 2.360 

EQUINO Cabeças                 1.185 

AVES (Galos, frangas, frangos e pintos) Cabeças               14.690 

GALINHA – PRODUÇÃO Cabeças                 9.380 

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2010.

Pode-se concluir que o Brasil tem um desafio de aumen-
tar a sua produção para suprir as necessidades de con-
sumo interna e também do mundo, os estoques de ali-
mentos estão cada vez menores, a população do Brasil 
e do mundo é crescente e vêem conquistando maiores 
rendas e aumentando conseqüentemente o consumo de 
alimentos. O consumo de café está aumentando signifi-
cativamente, países onde o chá é a bebida tradicional o 
café vem sendo uma novidade principalmente na popu-
lação mais jovem. O milho é considerado como um dos 
principais cereais, pois é um alimento para os humanos 
e entra como fonte de proteína para a alimentação ani-
mal e está com tendência de alta na maioria dos estados 
brasileiros. O leite também está sinalizando alta mesmo 
com o aumento de produção, o mercado de carne suína 
e bovina está aquecido, no caso da carne bovina o uso 
de confinamento e tecnologia está sendo cada vez mais 
utilizado. Sendo assim, o momento esta favorável para 
que o produtor venha a recuperar seus lucros que fica-
ram comprometidos nos momentos de crise, conquis-
tando assim mais espaço no mercado interno e externo.

No próximo capitulo será apresentado uma análise do 
mercado econômico, com as tendências das taxas de 
juros e controle inflacionários, considerando as perspec-
tivas para os níveis de tecnologia a serem aplicados na 
região com base nas exigências legais e ambientais, le-
vando em consideração a renda per capta e o perfil dos 
produtores de Santana para a devida segmentação dos 
clientes.

5.6 - ANÁLISE DE MERCADO

5.6.1 - Econômico

Segundo Silva (2011), presidente da Sociedade Rural 
Brasileira (SRB), a cada ano que passa o agronegócio 
brasileiro cresce de maneira sustentável, baseando seu 
avanço em ganhos de produtividade, ou seja, mais pro-
dução em menos área. O setor também está investindo 
pesado em processos limpos, com base no estímulo do 



94

programa de Agricultura de Baixo Carbono do Ministério 
da Agricultura.

Segundo o Ministério da Agricultura (apud SILVA, 2011), 
o valor de produção das 20 principais lavouras fechou 
2010 em R$ 169,41 bilhões, resultado 1,5% superior ao 
obtido em 2009. Contudo, o cálculo abrange apenas o 
que é produzido dentro das fazendas, desconsiderando, 
por exemplo, inflação e custos de transporte. Há um ver-
niz de rentabilidade em uma situação, que na ponta do 
lápis não é bem assim.

Paralelamente, a demanda por alimentos cresce, prin-
cipalmente, nos países emergentes. No entanto, são 
cada vez maiores as restrições de áreas agricultáveis no 
mundo, sendo o Brasil uma das pouquíssimas exceções. 
Diante deste cenário, o produtor tem que investir cada 
vez mais em novas tecnologias, a fim de incrementar a 
produtividade. São gastos com defensivos, fertilizantes, 
sementes, maquinário, vacinas, suplementos, recursos 
humanos, ferramentas de gestão e assim por diante.

Dando seguimento ao processo de ajuste gradual das 
condições monetárias, o Copom elevou a taxa SELIC 
para 12,25% a.a., sem viés. Considerando o balanço de 
riscos para a inflação, o ritmo ainda incerto de modera-
ção da atividade doméstica, bem como a complexidade 
que envolve o ambiente internacional, o Comitê entende 
que a implementação de ajustes das condições mone-
tárias por um período suficientemente prolongado con-
tinua sendo a estratégia mais adequada para garantir a 
convergência da inflação para a meta em 2012” aponta 
nota do Banco Central.

5.6.2 - Tecnológico

Variáveis tecnológicas: são aquelas compreendidas no 
contexto dos avanços tecnológicos e que modificam ab-
soluta ou relativamente à estrutura de mercado ou am-
biente de determinada atividade econômica causando 
mudanças na gestão das empresas no que se refere ao 
gerenciamento de custos, qualidade de produtos e ser-
viços, entre outros. 

De acordo com os dados coletados no IBGE o perfil dos 
produtores da região de Santana é formado por peque-
nos produtores, o município tem 25.787 hectares num 
total de 727 propriedades o que dá uma média de 35 
hectares por propriedade. O nível tecnológico aplicado 
na agricultura é baixo, grande parte destas propriedades 
é conduzida no sistema de agricultura familiar. O relevo 
por estar numa região bastante íngreme não é favorá-

vel a mecanização, no entanto, no caso da colheita de 
café os derriçadores motorizados manuais estão de-
sempenhando uma função importante, pois aumentam 
a produtividade homem dia e minimiza os custos com a 
colheita do café.

5.6.3 - Político legal

Variáveis político/legais: são determinadas pelas políticas 
governamentais e variações na legislação que provocam 
mudanças na estrutura e funcionamento e relações de 
negociação das organizações do país.

Segundo Pessôa (2011), um dos maiores desafios do 
Brasil será: adequar à legislação Ambiental (Novo Có-
digo Florestal), melhorar a logística de escoamento da 
Produção e transporte de matéria-prima, reduzir a de-
pendência de importação de matéria-prima para fertili-
zante, reduzir o custo de capital para custeio (IAGRO/
BBM) e investimento agrícola (Parecer da AGU) e desen-
volver uma estratégia de comunicação com a sociedade 
(Movimento Agro).

5.6.4 - Demográfico 

As variáveis demográficas são de extrema importância 
no processo de pesquisa de viabilidade da abertura de 
um negócio ou uma filial ou até mesmo em algum ne-
gocio já estruturado que você necessite ou pretenda 
segmentá-lo, pois, lhe fornecerá o tipo de publico, a ren-
da Per capita, o volume de negócios por segmentação, 
etc. Vai auxiliar também na segmentação dos produtos a 
serem focados em cada região ou o tipo de publico que 
deve ser direcionado o seu produto.

Quadro 04 – Variáveis Demográficas de Santana

VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS DE SANTANA

ITEM TIPO QUANTIDADE

POPULAÇÃO PESSOAS                 6.029 

ÁREA km2               312,17 

FONTE: IBGE, Primeiros Resultados do Censo 2010.

Quadro 05 – Produto Interno Bruto

PRODUTO INTERNO BRUTO

ITEM TIPO QUANTIDADE

AGROPECUARIA R$ 24.443,00

INDÚSTRIA R$ 4.506,00

SERVIÇO R$ 26.595,00

IMPOSTOS SOBRE PRODUTOS R$ 2.151,00



95

TOTAL PIB R$ 57.695,00

PIB PER CAPTA R$ 9.263,79

FONTE: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca 

de Manaus - SUFRAMA.

O agronegócio brasileiro está crescendo de maneira 
sustentável, o avanço tecnológico vem proporcionando 
mais produção em menos áreas em processos limpo, ou 
seja, baseado no estímulo do programa de agricultura 
de baixo carbono do Ministério da Agricultura. A deman-
da de alimentos no mundo é crescente e o Brasil é o país 
que mais tem áreas agricultáveis e férteis no mundo, o 
governo vem controlando a inflação que se encontra es-
tável. O município de Santana é formado na maioria por 
pequenos produtores e grande parte das propriedades é 
conduzida pela agricultura familiar, tornando o mercado 
estável mesmo perante as crises e sempre adimplentes.

No próximo capitulo será apresentado uma pesqui-
sa com os produtores do município de Santana para a 
identificação do perfil destes clientes, das carências da 
região e o levantamento do potencial de mercado iden-
tificado através da tabulação dos dados coletados na 
pesquisa do IBGE, considerando o nível tecnológico dos 
produtores de Santana. Será apresentada também, uma 
análise comparativa da concorrência direta existente no 
município de Santana.

5.7 - POTENCIAL DE MERCADO

5.7.1 - Pesquisa de clientes

De acordo com a pesquisa de clientes 75% dos entrevis-
tados não são associados na COOPAMA sendo que 65% 
já compraram na COOPAMA. Os produtores com menos 
de 20 hectares representam 65% da amostragem e são 
bastante diversificados, assim como na cultura perene 
de café, culturas temporárias de: milho, feijão, arroz, 
cana-de-açucar, etc. e na pecuária: leiteira, corte, aves, 
suínos e eqüinos sendo que, a maioria destes produto-
res tem dificuldades em adquirir a totalidade de seus in-
sumos em Santana com maior relevância nos insumos 
para café e leite. O melhor fornecedor dos insumos em 
Santana conforme a pesquisa é a Coopervass. Ainda de 
acordo com os produtores entrevistado 70% classificam 
os preços da COOPAMA equiparados ao mercado, 20% 

classifica com preços a baixo do mercado, 10% acharam 
os preços acima do mercado, 90% dos produtores entre-
vistados atribuíram o conceito de bom ou ótimo para os 
produtos da COOPAMA. Em relação ao fator de decisão 
em comprar da COOPAMA ou de outro comércio 65% 
dos entrevistados responderam que o atendimento, qua-
lidade e prazo de entrega são os fatores principais de de-
cisão, enquanto garantia, preço e prestação de serviço 
representam 30% e a credibilidade 5%.

Quadro 06 – Resultado da Pesquisa Tabulado

RESULTADO DA PESQUISA TABULADO

PESQUISA: QUALITATIVA
PUBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE SANTANA
TÉCNICA DE APLICAÇÃO: PESQUISA POR TELEFONE
TAMANHO DA AMOSTRA: 20 PRODUTORES RURAIS

PERGUNTAS RESPOSTAS

01. Você é associado da COOPAMA? (05) Sim (15) Não

02. Você já comprou insumos da COO-
PAMA?

(13) Sim (07) Não

03. Quantos hectares têm sua proprie-
dade?

(15) Até 20 
hectares

(03) Entre 
21 e 50 
hectares

(02) Acima 
de 51 
hectares

04. Quais os segmentos você tem em sua 
propriedade?

(14) Culturas 
perenes

(15) Culturas 
temporárias

(13) 
Pecuária

05. Você compra todos seus insumos em 
Santana?

(02) Sim (18) Não

06. Insumo para qual segmento você 
encontra maior dificuldade para comprar 
em Santana?

(09) Culturas 
perenes

(04) Culturas 
temporárias

(07) 
Pecuária

07. Qual é o seu melhor fornecedor em 
Santana?

(13) Cooper-
vass

(07) Agro-
pecuária do 
Emesto

08. O que você acha dos preços pratica-
dos pela COOPAMA?

(04) Abaixo 
mercado

(14) Igual ao 
mercado

(02) Acima 
do mercado

09. Como você classifica a qualidade dos 
produtos fornecidos pela COOPAMA?

(07) Ótimo (11) Bom (02) Ruim

10. O que é um fator decisivo no momento 
da escolha de comprar da COOPAMA ou 
de outro comércio?

(06) Atendi-
mento

(04) Quali-
dade

(03) Prazo 
de entrega

(02) Garantia (02) Preço
(02) Presta-
ção de 
serviço

(01) Credi-
bilidade

5.7.2 - Pesquisa do potencial dos insumos

Conforme a pesquisa do potencial dos insumos que a 
COOPAMA comercializa, o potencial de Santana é de 
R$ 13,2 milhões de reais anuais. Sendo que o mercado 
de rações e sais minerais merece uma atenção espe-
cial, pois juntos somam 46% do mercado de Santana, 
seguido pelo café que tem uma participação de 38% e 
posteriormente o mercado das lavouras perenes (milho, 
feijão, arroz e cana-de-açúcar) com 16% de participação 
do potencial.
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Quadro 07 – Tabulação dos dados para identificação do Potencial de Mercado de Santana

TABULAÇÃO DOS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE MERCADO DE SANTANA

ITEM QUANT. PRODUTO * DEMANDA
* CONSUMO 

ANUAL
PREÇO 
MÉDIO

UN POTENCIAL R$

BOVINOS E VACAS – PRODUÇÃO 32.140 SAL MINERAL 0,07 kg / cabeça dia 25,550 1,47 kg 1.207.130,19

LEITE
12.703.000

RAÇÕES DE 
BOVINOS

1 kg de ração p/ 4 lt leite 0,250 0,79 kg 2.508.842,50

SUÍNO
2.360

RAÇÕES DE 
SUINOS

2,00 kg / Cabeça 730,000 0,74 kg 1.274.872,00

EQÜINO
1.185

RAÇÕES DE 
EQÜINO

2,00 kg / Cabeça 730,000 0,74 kg 640.137,00

AVES E GALINHAS – PRODUÇÃO 24.070 RAÇÕES DE AVES 0,07 kg / cabeça dia 25,550 0,69 kg 424.342,07

CAFÉ - HECTARE TRATADO 1.870 INSUMOS R$/ha 2.700,00 ha 5.049.000,00

FEIJÃO - HECTARE TRATADO 350 INSUMOS R$/ha 900,00 ha 315.000,00

MILHO - HECTARE TRATADO 990 INSUMOS R$/ha 1.700,00 ha 1.683.000,00

ARROZ - HECTARE TRATADO 70 INSUMOS R$/ha 600,00 ha 42.000,00

CANA DE AÇÚCAR - HECTARE TRATADO 90 INSUMOS R$/ha 650,00 ha 58.500,00

POTENCIAL DE MERCADO EM R$ 13.202.823,76

FONTE: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
FONTE: *COOPAMA - levando em consideração o nível tecnológico regional (Santana).

5.7.3 - Análise da concorrência

Identificou-se no município de Santana que os principais 
concorrentes no ramo agropecuário são: a Cooperati-
va Agro-pecuária do Vale do Sapucaí (Coopervass) e a 
revenda de pequeno porte a Agropecuária do Ernesto. 
A Coopervass já é um concorrente bastante conhecido 
pela a COOPAMA, pois, no município de Turvolândia 
onde a COOPAMA tem uma filial a Coopervass também 
tem uma filial e a Agropecuária do Ernesto é uma em-
presa de pequeno porte com um portfólio de produtos e 
serviços inferior ao da COOPAMA. 

Os critérios utilizados na comparação da concorrência 
foram atribuídos na ordem de importância declarada pe-
los clientes como fatores decisivos no momento da es-
colha de comprar da COOPAMA ou de outro comércio e 
os pesos de cada critério foram calculados na proporção 
do número de votos de cada critério pelo total de entre-
vistados.

Quadro 08 – Análise da concorrência

TABULAÇÃO DOS DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO POTENCIAL DE MERCADO DE 
SANTANA

Coopama Coopervas
Agropecuária 

do Ernesto

Itens Critérios Peso Nota Valor Nota Valor Nota Valor

1  Atendimento 3,00 9,00 27,00  7,00 21,00  8,00 24,00

2  Qualidade 2,00 10,00 20,00  10,00 20,00  7,00 14,00

3
 Prazo de 
entrega 

1,50 9,00 13,50  7,00 10,50  6,00 9,00

4  Garantia 1,00 10,00 10,00  9,00 9,00  8,00 8,00

5  Preço 1,00 8,00 8,00  9,00 9,00  7,00 7,00

6
 Prestação de 

serviços 
1,00 9,00 9,00  7,00 7,00  7,00 7,00

7  Credibilidade 0,50 10,00 5,00  10,00 5,00  8,00 4,00

Total de Pontos 10,00 92,50 81,50 73,00

No próximo capitulo será apresentado quais são as prin-
cipais forças e fraquezas constantes no ambiente interno 
e as oportunidades e ameaças encontradas no ambiente 
externo da empresa.

5.8 - ANÁLISE SWOT

Considerando os dados da análise SWOT, identificou-se 
que o fato da COOPAMA ser uma marca reconhecida e 
que ter uma excelente equipe técnica bem preparada, 
pode-se aproveitar da carência existente em Santana 
para expandir as vendas de rações e sais minerais e 
aumentar o número de associados. Não se pode deixar 
de avaliar os riscos com os freqüentes reajustes na taxa 
SELIC, com as possibilidades de novos entrantes no mu-
nicípio, além das dificuldades na contratação da mão de 
obra eficiente e nas barreiras de logística de entrega dos 
produtos vendidos na região.

Quadro 09 – Análise SWOT

ANÁLISE SWOT

Análise do Ambiente Interno

Strengths (Forças) Weaknesses (Fraquezas)

• Marca forte e reconhecida;                                        
• Equipe técnica preparada;                                         
• Qualidade de produto notável;                                   
• Utilização de estoques da matriz;                              
• Utilização da estrutura administrativa 
da matriz.

• Contratação de colaboradores para a 
Filial;
• Logística;                                                        
• Limitação das vendas para não as-
sociados.
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Oportunities (oportunidades) Threats (ameaças)

• Carência do município de empresas 
do ramo;
• Crescimento das vendas de rações;                                                         
• Crescimento das vendas de sais 
minerais;
• Crescimento do quadro de cooperados.

• Entrada de novos concorrentes;                     
• Incertezas sobre a economia mundial;
• Consecutivos aumentos na taxa SELIC;

No próximo capitulo será apresentado o plano de negó-
cio com as estratégias a serem adotadas com os seus 
fornecedores, concorrentes e clientes, incluindo o plano 
de marketing, programa de fidelização do cooperado e 
o plano de ação com o cronograma de execução do pla-
nejamento.

5.9 - PLANO DE NEGÓCIO

5.9.1 - Estratégia

O planejamento estratégico é o processo que realmente 
mobiliza as pessoas e a empresa para construir e esco-
lher que tipo de futuro deseja. Ele não pode ser ignorado 
tão facilmente como está acontecendo hoje. O estabe-
lecimento da visão do negócio ocorrerá quando estra-
tégias não-convencionais, desconhecidas e contra intui-
tivas forem consideradas. Exigindo que sejam levados 
em consideração quatro componentes fundamentais de 
uma boa estratégia: clientes, fornecedores, concorrentes 
e a empresa.

Buscando atender seus objetivos a Coopama se embasa 
nos seguintes princípios:

• Estabelecer uma rede de parceria com seus associa-
dos com o objetivo de orientá-los e assessorá-los quanto 
aos avanços tecnológicos para sempre buscar a otimiza-
ção de sua produção, incrementando assim a rentabili-
dade de seus negócios e construindo desta forma uma 
relação de confiabilidade e fidelidade entre seus associa-
dos e a empresa.

• Ampliar seu quadro de associados, tornado a COOPA-
MA cada vez mais sólida;

• Promover treinamentos, campanhas publicitárias 
e eventos voltados para o setor do agronegócio, tais 
como: seminários, feiras, exposições, leilões, dentre ou-
tros eventos ligados ao setor rural;

• Solidificar parcerias com fornecedores buscando oti-
mizar os custos dos insumos e garantindo a disponibili-
dade a tempo e hora de suas necessidades;

• Promover treinamento para conscientização da neces-

sidade da conservação do meio ambiente;

• Orientar os associados sobre a importância do fortale-
cimento do cooperativismo. 

5.9.2 - Marketing

Segundo Kotler e Armstrong (1991, p.35) define marke-
ting como “um processo social e administrativo pelo qual 
indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e o que 
desejam através da criação e troca de produtos e valor 
com outras pessoas”.

De acordo com Dornelas (1999) os meios e os métodos 
que a empresa deverá utilizar para atingir seus objetivos. 
Essas estratégias geralmente se referem ao composto 
de marketing, ou os 4P’s:

• PRODUTO: Posicionar o produto no mercado signifi-
ca direcionar o produto para atender às expectativas e 
necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento 
de mercado definido. Com isso, a empresa estabelece 
uma imagem do produto junto aos clientes, tentando 
se diferenciar, de alguma forma, da concorrência. Isso 
pode ser feito pela criação de variações de produto, 
opcionais, kit completo, peças individuais etc.

• PREÇO: O preço talvez seja a maneira mais tangível 
de se agir no mercado, pois pela política de preços 
a empresa pode criar demanda para o produto, seg-
mentar o mercado, definir a lucratividade, mudar a pe-
netração do produto no mercado, sempre tendo como 
referência o valor que o consumidor vê no produto e 
não o preço que a empresa acha que ele deva ter.

• A estratégia de preços que a empresa adota para 
um produto ou uma família de produtos interfere dire-
tamente na imagem do produto no mercado e em qual 
segmento irá consumi-lo. Por isso, a empresa deve 
estabelecer seu objetivo de mercado de forma clara 
e definir como irá atuar em relação à concorrência. 
Se, por um lado, o mercado-alvo escolhido tem como 
característica a concorrência estritamente em preços, 
a empresa terá que ser muito eficiente para colocar o 
produto com o preço mais competitivo possível nesse 
mercado. Por outro lado, se o diferencial for qualida-
de, o fator preço não será o grande incentivador das 
vendas, mas sim como o produto irá exceder as ex-
pectativas do cliente, que, nesse caso, é muito mais 
exigente.

• CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO: Os canais de distribui-
ção envolvem as diferentes maneiras que a empresa 
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pode adotar para levar o produto até o consumidor. 
Referem-se aos canais de marketing, à distribuição fí-
sica e aos serviços ao cliente. A empresa pode vender 
seus produtos diretamente ao consumidor final ou usar 
atacadistas ou distribuidores para fazê-lo. No primei-
ro caso, dá-se o nome de venda direta. No segundo 
caso, a venda é caracterizada como indireta. A empre-
sa pode usar formas intermediárias nesse processo, 
como telemarketing, catálogos, mala direta e, mais 
recentemente, a Internet, onde não há contato direto 
entre vendedor e consumidor. As características do 
produto/serviço interferem diretamente nos canais de 
distribuição que podem ser adotados pela empresa. 
Aspectos como características de armazenagens, lo-
calização de depósitos, meios de transporte utilizados 
para levar o produto até o cliente e embalagem do pro-
duto também devem ser considerados para definir os 
canais de distribuição mais adequados.

• PROPAGANDA: Três fatores devem ser considerados 
no plano de propaganda e comunicação da empresa: 
o pessoal envolvido, a propaganda e as promoções. A 
quantidade de pessoas e suas qualificações vão de-
pender dos canais de distribuição que forem escolhi-
dos. Se a opção for venda direta, o efetivo de vendas 
deverá ser muito maior que em qualquer outro caso. 
Já a propaganda tem o objetivo de fazer com que uma 
mensagem atinja uma audiência selecionada, com o 
propósito de informar, convencer e reforçar o conceito 
de produto junto ao consumidor.

A propaganda pode ser feita por meio de vários veículos 
de comunicação, dependendo do público-alvo, o que vai 
influir, inclusive, nos horários, dias da semana e, mesmo, 
épocas do ano de sua veiculação. A publicidade não é 
utilizada necessariamente para vender o produto ao con-
sumidor final. Também pode ser usada para divulgar a 
empresa e seus produtos, com intuito informativo e não 
comercial.

Fazer propaganda geralmente custa caro, e a escolha 
dos veículos adequados, a quantidade e a periodicidade 
da propaganda são fundamentais para que a empresa 
otimize o capital investido.

A empresa pode adotar estratégias específicas, atuando 
sobre o composto de marketing, de forma a obter me-
lhores resultados sobre seus concorrentes. A projeção 
de vendas da empresa está diretamente ligada à estra-
tégia de marketing estabelecida, pois depende de como 
o produto será posicionado no mercado, qual será sua 
política de preços, as promoções e os canais de venda 

que serão utilizados e, ainda, como o produto chegará 
ao cliente. No caso de serviços, a analogia é a mesma.

5.9.3 - Programa de fidelização

A COOPAMA tinha até 2010 como políticas de incenti-
vo ao cooperado somente a distribuição das sobras, ou 
seja, o resultado líquido do exercício quando positivo era 
levado a Assembléia Geral Ordinária (AGO) com a pro-
posta para aprovação da seguinte forma:

Que uma parcela de 30% do valor das sobras seja devol-
vida ao cooperado em dinheiro e a outra parcela de 70% 
fosse integralizada na conta capital de cada cooperado 
proporcional ao gasto de cada um na cooperativa. 

A partir de 2011, esta distribuição das sobras será levada 
para a assembléia geral ordinária (AGO) com a mesma 
proposta em percentual para devolução e integralização 
mais passou a ser distribuída proporcional ao gasto de 
cada cooperado por departamento.

A COOPAMA implementou o adiantamento em dinheiro 
ao cooperado que estiver com a sua produção armaze-
nada nos depósitos da cooperativa, com taxas de juros 
de crédito rural (6,75% a.a.) no valor de até 70% do valor 
da saca de café ou milho. Isto vem beneficiando os co-
operados, pois, eles não têm a necessidade de vender 
sua produção logo na colheita que é quando os preços 
estão em baixa, podendo aguardar o momento certo 
para comercializar sua produção.

A COOPAMA adotou também a concessão de credito 
com dois tipos de limites: o limite de curto prazo e o limi-
te de longo prazo (prazo safra). No limite de curto prazo 
é considerada a média das compras do cooperado nos 
últimos três anos, mais a média do valor das armazena-
gens de café e milho nos últimos três anos para se for-
mar o valor do Crédito de curto prazo (60 dias). No caso 
do limite de longo prazo considera-se a média das com-
pras do cooperado no prazo safra dos últimos três anos, 
o histórico do cooperado em relação ao pagamento das 
dívidas dos anos anteriores e se o cooperado tem café 
ou milho armazenado com a cooperativa. No caso do 
limite de longo prazo quando o produto a ser financiado 
é com o recurso do crédito rural não pode ultrapassar o 
valor estipulado pelo governo anualmente por CPF (ca-
dastro de pessoa física) que este ano limita-se em R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais).

Com as novas medidas adotadas pela COOPAMA o co-
operado passou a ser incentivado em movimentar com 
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a cooperativa aumentando assim seus limites de crédito e o produtor ainda torna-se participativo do sucesso e dos 
resultados de sua cooperativa.

5.9.4 - Plano de ação 

Quadro 10 - Plano de ação
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02/01/12 seg ABERTURA DA FILIAL FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

03/01/12 ter INICIO DAS ATIVIDADES FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

05/01/12 qui
PREVISÃO DE VENDAS COLHEDEIRAS CAFÉ/

RODOS/CARRINHOS/CARRETAS/PEÇAS
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

10/01/12 ter
SOLICITAÇÃO DE MARCADORIAS PARA COM-

POR ESTOQUE INICIAL DA FILIAL
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

12/01/12 qui
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-

DORES DO SETOR
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

31/01/12 ter CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

01/02/12 qua
PREVISÃO VENDAS MATERIAIS PARA PLANTIO 

MILHO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

10/02/12 sex
SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 

ESTOQUE DO SETOR
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/02/12 ter
REUNIÃO DO COORDENADOR COM COLABORA-

DORES DA FILIAL
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/02/12 qua
PREVISÃO DE VENDAS DE  MATERIAL COLHEITA 

CAFÉ
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/02/12 qua
REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-

CHADO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

16/02/12 qui
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-

DORES DO SETOR
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

22/02/12 qua PROGRAMÇÃO TREINAMENTO TECNICO BAYER FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

22/02/12 qua PREVISÃO DE VENDAS DE FERTILIZANTES NPK FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

22/02/12 qua PREVISÃO DE VENDAS SEMENTES DE MILHO FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

22/02/12 qua
PREVISÃO DE VENDAS DE PÓS COLHEITA CAFÉ 

FOLIARES
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

22/02/12 qua
PREVISÃO DE VENDAS EM TROCA CAFÉ 

DEFENSIVOS
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

22/02/12 qua PREVISÃO DE VENDAS DE DEFENSIVOS FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/02/12 ter CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/02/12 ter
AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-

TE
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

05/03/12 seg
PROGRAMÇÃO TREINAMENTO TECNICO 

DEKALB
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

05/03/12 seg PROGRAMÇÃO TREINAMENTO TECNICO BASF FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

09/03/12 sex
SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 

ESTOQUE DO SETOR
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

09/03/12 sex
PROGRAMAÇÃO CAMPANHA COLH. CAFÉ/RO-

DOS/CARRINHOS/CARRETAS
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

15/03/12 qui
REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-

CHADO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/03/12 qui
CONFERENCIA NA DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ, 

IMA, ETC.
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N
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16/03/12 sex
REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-

DORES DO SETOR
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

16/03/12 sex
PROGRAMAÇÃO CAMPANHA VENDAS DE 

GLIFOSATO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

21/03/12 qua
PREVISÃO VENDAS VACINAS AFTOSA/ENDO 

ECTO PARASITA/RAIVA
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

21/03/12 qua
PROGRAMAÇÃO CAMPANHA PÓS COLHEITA 

CAFÉ FOLIARES
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

26/03/12 seg
MONITORAMENTO DE VALIDADE/DANIFICADO/

TROCAS/EMPRESTIMOS-FORN.
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/03/12 qua
AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-

TE
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/03/12 sex
MONITORAMENTO DE PRODUTOS SEM MOVI-

MENTAÇÃO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/03/12 sex TREINAMENTO TECNICO DEKALB - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

30/03/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

02/04/12 seg
LANÇAMENTO CAMPANHA  MATERIAIS PARA 

PLANTIO MILHO
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/04/12 seg
PROGRAMAÇÃO CAMPANHA AFTOSA/ENDO 

ECTO PARASITA/RAIVA
FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X N N

02/04/12 seg LANÇAMENTO CAMPANHA MATERIAL DE CO-
LHEITA CAFÉ AGR 1

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/04/12 seg PROGRAMAÇÃO CAMPANHA TROCA CAFÉ 
DEFENSIVOS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/04/12 seg LANÇAMENTO CAMPANHA COLH. CAFÉ/RODOS/
CARRINHOS/CARRETAS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

09/04/12 seg TREINAMENTO TECNICO BASF - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

11/04/12 qua SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

12/04/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

13/04/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

27/04/12 sex AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/04/12 seg CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

01/05/12 ter LANÇAMENTO CAMPANHA AFTOSA/ENDO ECTO 
PARASITA/RAIVA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/05/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA VENDAS DE GLIFO-
SATO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

02/05/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA PÓS COLHEITA 
FOLIARES

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/05/12 qua SUPERVISÃO CONTROLE DOS CONDICIONAIS/
MKP NEGATIVO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

02/05/12 qua LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE VENDAS 
OURO FINO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X N N

02/05/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA TROCAS CAFÉ 
DEFENSIVOS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

09/05/12 qua TREINAMENTO TECNICO BAYER - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

10/05/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

10/05/12 qui SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

11/05/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/05/12 ter TREINAMENTO TECNICO SYNGENTA - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

25/05/12 sex PROGRAMAÇÃO CAMPANHA  PREPARO DE 
SOLO E PLANTIO MILHO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

28/05/12 seg AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

31/05/12 qui CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

01/06/12 sex TREINAMENTO RAÇÕES COOPAMA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

01/06/12 sex LANÇAMENTO CAMPANHA  DE CALCARIO / 
GESSO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

11/06/12 seg SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

11/06/12 seg PROMOÇÃO DE LUBRIFICANTES E PNEUS FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N
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14/06/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/06/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/06/12 sex CONFERENCIA NA DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ, 
IMA, ETC.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

25/06/12 seg MONITORAMENTO DE VALIDADE/DANIFICADO/
TROCAS/EMPRESTIMOS-FORN.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/06/12 qui AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

29/06/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

29/06/12 sex MONITORAMENTO DE PRODUTOS SEM MOVI-
MENTAÇÃO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

02/07/12 seg PROGRAMAÇÃO CAMPANHA VENDA DE ADUBO 
FINANCIADA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

02/07/12 seg MONITORAMENTO DOS ESTOQUES DE PRODU-
TOS P/ FERRUGEM

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

04/07/12 qua PROGRAMAÇÃO CAMPANHA  PULVERIZAÇÃO 
FOLIARES/HERBICIDA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

11/07/12 qua SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

12/07/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

13/07/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

20/07/12 sex PROGRAMAÇÃO SEMANA OURO FINO/COOPA-
MA MATRIZ E FILIAIS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/07/12 seg AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/07/12 seg CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

01/08/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA  PREPARO DE SOLO 
E PLANTIO MILHO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

01/08/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA  PULVERIZAÇÃO 
FOLIARES/HERBICIDA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

01/08/12 qua LANÇAMENTO CAMPANHA VENDA DE ADUBO 
FINANCIADA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

01/08/12 qua LANÇAMENTO VENDAS CAMPANHA CAFÉ 
DEFENSIVOS EM R$

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

02/08/12 qui SUPERVISÃO CONTROLE DOS CONDICIONAIS/
MKP NEGATIVO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

09/08/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

10/08/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

10/08/12 sex SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

13/08/12 seg REUNIÃO DE COORDENADOR E COLABORADO-
RES SANTANA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

13/08/12 seg TREINAMENTO TECNICO BASF - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

13/08/12 seg TREINAMENTO TECNICO BAYER - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

16/08/12 qui TREINAMENTO TECNICO SYNGENTA - SANTANA FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N S

30/08/12 qui AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

31/08/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

03/09/12 seg REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

03/09/12 seg MONITORAMENTO DOS ESTOQUES DE PRODU-
TOS P/ BROCAS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

07/09/12 sex SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/09/12 sex REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/09/12 sex CONFERENCIA NA DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ, 
IMA, ETC.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

20/09/12 qui PREVISÃO VENDAS VACINAS AFTOSA/ENDO 
ECTO PARASITA/RAIVA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

21/09/12 sex MONITORAMENTO DE VALIDADE/DANIFICADO/
TROCAS/EMPRESTIMOS-FORN.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N
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28/09/12 sex AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/09/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/09/12 sex MONITORAMENTO DE PRODUTOS SEM MOVI-
MENTAÇÃO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

03/10/12 qua PROGRAMAÇÃO CAMPANHA  MATERIAIS PARA 
SILAGEM

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

03/10/12 qua PREVISÃO DE VENDAS DE COLHEIDEIRA DE 
FORRAGENS PEÇAS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

03/10/12 qua PROGRAMAÇÃO CAMPANHA AFTOSA/ENDO 
ECTO PARASITA/RAIVA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X N N

10/10/12 qua SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

11/10/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

12/10/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

19/10/12 sex PROGRAMAÇÃO CAMPANHA COLHEITA DE 
FORRAGENS PEÇAS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

19/10/12 sex AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

31/10/12 qua CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

01/11/12 qui LANÇAMENTO CAMPANHA AFTOSA/ENDO ECTO 
PARASITA/RAIVA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

02/11/12 sex SUPERVISÃO CONTROLE DOS CONDICIONAIS/
MKP NEGATIVO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

08/11/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

09/11/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

09/11/12 sex SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

15/11/12 qui LANÇAMENTO CAMPANHA COLHEITA DE FOR-
RAGENS PEÇAS

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X X X S N

28/11/12 qua AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

30/11/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

05/12/12 qua PROGRAMAÇÃO CAMPANHA  COLHEITA DE 
MILHO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD S N

10/12/12 seg SOLICITAÇÃO DE MERCADORIAS PARA REPOR 
ESTOQUE DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

12/12/12 qua REUNIÃO DIRETORIA SOBRE CALENDARIO 
ANUAL DE TRABALHO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD X N N

13/12/12 qui REUNIÃO DE COORDENADORES - CTC MA-
CHADO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/12/12 sex REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM OS COLABORA-
DORES DO SETOR

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/12/12 sex PROGRAMAÇÃO DA ESCALA DE FÉRIAS COLA-
BORADORES DE SANTANA

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/12/12 sex CONFERENCIA NA DOCUMENTAÇÃO ALVARÁ, 
IMA, ETC.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

14/12/12 sex ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE 2012 FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

20/12/12 qui MONITORAMENTO DE VALIDADE/DANIFICADO/
TROCAS/EMPRESTIMOS-FORN.

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/12/12 sex AJUSTE NO PLANO DE AÇÃO DO MÊS SEGUIN-
TE

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/12/12 sex MONITORAMENTO DE PRODUTOS SEM MOVI-
MENTAÇÃO

FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

28/12/12 sex CONFERÊNCIA DE ESTOQUE FILIAL SANTANA COORDENADOR PD N N

5.10 - ANÁLISE DE VIABILIDADE

As premissas do investimento estão apresentadas em 
formas de planilhas para facilitar as projeções futuras 

para o plano de acompanhamento financeiro. Foram 
considerados os gastos efetivos com a abertura das ou-
tras filiais que se encontram em operação na COOPAMA 
para estipular os valores a serem investidos na nova filial 
de Santana. O valor do investimento foi calculado com 
base na necessidade de gasto para a aquisição de mo-
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veis e utensílios e o custo das mercadorias para estoque 
que serão disponibilizadas para a venda. O cálculo dos 
valores gastos com salários está conforme o plano de 
cargos e salários da COOPAMA, as despesas adminis-
trativas como aluguel, energia elétrica, água entre outros 
e a política de vendas adotada pela empresa referente a 
prazos e financiamentos, foram calculados conforme a 
média existente nas filiais que estão em operação na em-
presa. A política de compras é compatível à de vendas 
para manter o fluxo de caixa em equilíbrio. Enquanto os 
custos das mercadorias vendidas, as provisões para de-

vedores duvidosos, os valores das aplicações, impostos, 
taxas, assim como as reservas legais e a distribuição das 
sobras aos cooperados estão de acordo com a legisla-
ção e a média que vem acontecendo nos anos anteriores 
na COOPAMA.

5.10.1 - Premissas

Tabela 03 – Premissas Básicas para Análise de Viabilidade Econômico 

– Financeiro 1

PREMISSAS  BÁSICAS  PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRO

PERÍODO: 12 MESES (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012)

Área de Associados

Capital subscrito e integralizado em janeiro de 2012: R$ 170000

Área de Patrimônio:

Aquisição de Mov. e Utensílios: janeiro/2012  R$ 58.000 

Condições de Pagamento: Fevereiro de 2012 50%

Março de 2012 50%

Área de Recursos Humanos:

Salarios com Pessoal por mês R$ 8002

Cesta Básica Valor Unitario R$ 120

Considerar dissídio a partir de novembro 7%

Número de empregados com direito a cesta básica 7

Área de Administração:

Despesas Administrativas Mensais: 

TIPOS DE GASTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Aluguel 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000

Energia Elétrica 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400

Agua 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960

Telefone 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400

Consumo e Limpeza 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

Processamento de dados 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5.160

Serviços Terceiros 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400

Material de Expediente 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2.760

Outras despesas 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5.400

Total Gastos Administ. 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 53.280

Área de Vendas:

METAS 2012 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Vendas mensais:  130.000  150.000  180.000  230.000  240.000 240.000  220.000  250.000 280.000  260.000  240.000 230.000 2.650.000 

POLITICA DE FATURAMENTO

A VISTA 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%  530.000 

30 DIAS (2012) 30% 30% 30% 30% 40% 50% 80% 30% 30% 30% 30% 30%  908.000 

30 DIAS (2013) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  69.000 

AGOSTO DE 2012 50% 50% 50% 50% 40% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  513.000 

AGOSTO DE 2013 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 50%  630.000 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.650.000 

MARKETING  1.300  1.500  1.800  2.300  2.400  2.400  2.200  2.500  2.800  2.600  2.400  2.300  26.500 

Impostos s/ vendas 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%  132.500 



104

Tabela 04 – Premissas Básicas para Análise de Viabilidade Econômico – Financeiro 2

Área de Compras: 
Política de Estoque:

Custo de Mercadorias Vendidas (C.M.V.) 75% sobre as vendas Saldo equivalente a 10% sobre as vendas

Política de Pagamento: Compatível com Politica de Vendas

ITENS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

METAS COMPRAS  110.500  114.500  138.000  177.500  181.000 180.000  163.000  190.500 213.000  193.000  178.000 171.500 2.010.500 

COMPRAS A VISTA  22.100  22.900  27.600  35.500  36.200  36.000  32.600  38.100  42.600  38.600  35.600  34.300  402.100 

COMPRAS A PRAZO  88.400  91.600  110.400  142.000  144.800 144.000  130.400  152.400 170.400  154.400  142.400 137.200 1.608.400 

Informações adicionais:

Depreciação: 10% ao ano

Provisão para devedores duvidosos: 2,5% sobre as vendas a prazo

ITENS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

PROVISÃO DEVEDORES  2.600  3.000  3.600  4.600  4.800  4.800  4.400  5.000  5.600  5.200  4.800  4.600  53.000 

Aplicação financeira: 0,75% ao mës (já descontado IOF)

ITENS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

APLICAÇÕES  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  30.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  560.000 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA): 12,25% a.a.

Imposto de Renda:

Volume de venda efetuada a não associado:

15% sobre as vendas com não associado

30% sobre o total das vendas

Contribuição Social:

9% sobre as vendas com não associado

Constituição de Reservas:

Reserva Legal (fates) 10%

Reserva legal (fundo de reserva) 20%

Reserva Investimento 0%

Dividendos 70%

5.10.2 - Viabilidade

De acordo com o plano de acompanhamento financeiro 
na tabela 10: Cálculo: VPL / TIR / PAYBACK / ROI / ROE 
observa-se que o Valor Presente Líquido (VPL) apresen-
ta um resultado positivo de R$ 195.540,00 no final do 
primeiro ano, a Taxa Interna de Retorno (TIR) apresenta 
um resultado de 13% a.a., onde a Taxa Mínima de Atra-
tividade (TMA) é de 12,25% a.a.. O Payback descontado 
já estaria recuperado no mês de julho, o Retorno Sobre o 
Investimento (ROI) apresenta um resultado de 30,68% e 
o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 113,26%. 

O plano de acompanhamento financeiro foi elaborado 
com as tabelas do: planejamento financeiro, fluxo de 
caixa projetado, demonstrativo do resultado do exercício 
projetado, balanço patrimonial projetado para a elabora-
ção do fluxo de caixa livre de onde se calcula os índices 
para a análise da viabilidade econômico-financeiro do 
projeto.

5.10.3 - Plano de acompanhamento financeiro

Planejamento financeiro

Tabela 05 – Analise da viabilidade Econômico – Financeira do Projeto
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PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Analise da viabilidade Econômico-Financeira do Projeto

RENTABILIDADE DOS ULTIMOS 12 MESES EM FUNDOS DE APLICAÇÕES a.a.: 12,25%

Mês Investimento Fluxo Caixa Líquido Lucro Líquido Lucro descontado Taxa Saldo a Recuperar

0 170.000

JANEIRO 148.702 6.515 6.452 -163.548

FEVEREIRO 106.653 10.441 10.340 -153.208

MARÇO 69.505 16.331 16.173 -137.036

ABRIL 63.407 26.147 25.894 -111.142

MAIO 61.359 28.110 27.838 -83.304

JUNHO 67.360 28.110 27.838 -55.466

JULHO 79.962 24.183 23.949 -31.517

AGOSTO 170.014 30.351 30.058 -1.459

SETEMBRO 170.365 36.241 35.890 34.431

OUTUBRO 173.767 32.315 32.002 66.433

NOVEMBRO 175.923 27.418 27.152 93.585

DEZEMBRO 176.278 25.454 25.208 118.793

Fluxo de caixa – Projetado

Tabela 06 – Fluxo de Caixa - Projetado

FLUXO DE CAIXA

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Entradas

Integral. Capital 170.000 - - - - - - - - - - - 170.000

Vendas à vista 26.000 30.000 36.000 46.000 48.000 48.000 44.000 50.000 56.000 52.000 48.000 46.000 530.000

Vendas a Prazo - 39.000 45.000 54.000 69.000 96.000 120.000 689.000 75.000 84.000 78.000 72.000 1.421.000

Prov. Dev. Duv. 2.600 3.000 3.600 4.600 4.800 4.800 4.400 5.000 5.600 5.200 4.800 4.600 53.000

TOTAL ENTRADAS 198.600 72.000 84.600 104.600 121.800 148.800 168.400 744.000 136.600 141.200 130.800 122.600 2.174.000

Saídas

Compras à vista 22.100 22.900 27.600 35.500 36.200 36.000 32.600 38.100 42.600 38.600 35.600 34.300 402.100

Compras  Prazo - 33.150 34.350 41.400 53.250 72.400 90.000 581.150 57.150 63.900 57.900 53.400 1.138.050

Impostos s/ Vendas 6.500 7.500 9.000 11.500 12.000 12.000 11.000 12.500 14.000 13.000 12.000 11.500 132.500

Pessoal Encarg. 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 16.829 16.829 191.492

Desp. Adm. 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 53.280

Merketing 1.300 1.500 1.800 2.300 2.400 2.400 2.200 2.500 2.800 2.600 2.400 2.300 26.500

Aquisição Moveis Utensil. - 29.000 29.000 - - - - - - - - - 58.000

TOTAL SAÍDAS 50.123 114.273 121.973 110.923 124.073 143.023 156.023 654.473 136.773 138.323 129.169 122.769 2.001.922

Acrésc./Decrésc. 148.477 -42.273 -37.373 -6.323 -2.273 5.777 12.377 89.527 -173 2.877 1.631 -169 172.078

Saldo Inicial - 148.702 106.653 69.505 63.407 61.359 67.360 79.962 170.014 170.365 173.767 175.923 -

Aplicações Financeiras 225 225 225 225 225 225 225 525 525 525 525 525 4.200

Saldo Final 148.702 106.653 69.505 63.407 61.359 67.360 79.962 170.014 170.365 173.767 175.923 176.278 -

Demonstrativo do Resultado do Exercício – Projetado
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Tabela 07 – Demonstrativo do Resultado do Exercício - Projetado 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO PROJETADOS
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Vendas Líquidas 130.000 150.000 180.000 230.000 240.000 240.000 220.000 250.000 280.000 260.000 240.000 230.000 2.650.000

( - ) Impostos s/ Vendas -6.500 -7.500 -9.000 -11.500 -12.000 -12.000 -11.000 -12.500 -14.000 -13.000 -12.000 -11.500 -132.500

( - ) C.M.V. -97.500 -112.500 -135.000 -172.500 -180.000 -180.000 -165.000 -187.500 -210.000 -195.000 -180.000 -172.500 -1.987.500

Lucro Bruto 26.000 30.000 36.000 46.000 48.000 48.000 44.000 50.000 56.000 52.000 48.000 46.000 530.000

( - )Desp.Oper. -19.182 -18.982 -18.682 -18.182 -18.082 -18.082 -18.282 -17.682 -17.382 -17.582 -18.828 -18.928 -219.872

     ( - )Administrativa -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -20.223 -21.269 -21.269 -244.772

     ( - )Comercial -1.300 -1.500 -1.800 -2.300 -2.400 -2.400 -2.200 -2.500 -2.800 -2.600 -2.400 -2.300 -26.500

     ( - )Provsão Dev. Duv. 2.600 3.000 3.600 4.600 4.800 4.800 4.400 5.000 5.600 5.200 4.800 4.600 53.000

     ( + )Receita Financeira 225 225 225 225 225 225 225 525 525 525 525 525 4.200

     ( - )Depreciação -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -483 -5.800

Lucro Operac. 6.818 11.018 17.318 27.818 29.918 29.918 25.718 32.318 38.618 34.418 29.172 27.072 310.128

(+) Rec.Ñ.Oper.

( - )Desp.Ñ.Oper. - - - - - - - - - - - - -

Lucro Antes I.R. 6.818 11.018 17.318 27.818 29.918 29.918 25.718 32.318 38.618 34.418 29.172 27.072 310.128

B.C. I.R. e CSSL c/ 3º 1.266 2.406 4.116 6.966 7.536 7.536 6.396 8.196 9.906 8.766 7.312 6.742 77.139

( - ) Prov. I.R. -190 -361 -617 -1.045 -1.130 -1.130 -959 -1.229 -1.486 -1.315 -1.097 -1.011 -11.571

( - ) Cont. Social -114 -216 -370 -627 -678 -678 -576 -738 -891 -789 -658 -607 -6.942

Lucro Líq.Exerc. 6.515 10.441 16.331 26.147 28.110 28.110 24.183 30.351 36.241 32.315 27.418 25.454 291.615

I.R. a Pagar 190 551 1.168 2.213 3.343 4.473 5.433 6.662 8.148 9.463 10.560 11.571

Cont. Social a Pagar 114 330 701 1.328 2.006 2.684 3.260 3.997 4.889 5.678 6.336 6.942

Lucros Acum. 6.515 16.956 33.286 59.433 87.543 115.653 139.836 170.188 206.429 238.743 266.161 291.615

Balanço Patrimonial – Projetado

Tabela 08 – Balanço Patrimonial - Projetado

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2012

ITENS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ATIVO

1-Ativo Circulante 265.702 306.653 371.505 500.407 622.359 724.360 790.962 395.014 547.365 672.767 786.923 898.278

  Caixa 148.702 106.653 69.505 63.407 61.359 67.360 79.962 170.014 170.365 173.767 175.923 176.278

  Clientes 104.000 185.000 284.000 414.000 537.000 633.000 689.000 200.000 349.000 473.000 587.000 699.000

  Estoques 13.000 15.000 18.000 23.000 24.000 24.000 22.000 25.000 28.000 26.000 24.000 23.000

2- Realizavel Longo Prazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3- Permanente 57.517 57.033 56.550 56.067 55.583 55.100 54.617 54.133 53.650 53.167 52.683 52.200

Imobilizado

  Moveis e Utensilios 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000

  ( - )Dep. Acum. -483 -967 -1.450 -1.933 -2.417 -2.900 -3.383 -3.867 -4.350 -4.833 -5.317 -5.800

TOTAL  ATIVO 323.218 363.687 428.055 556.474 677.942 779.460 845.579 449.147 601.015 725.934 839.606 950.478

PASSIVO

4-Passivo Circulante 146.704 176.731 224.769 327.040 420.399 493.808 535.742 108.959 224.587 317.190 403.445 692.994

  Fornecedores 88.400 146.850 222.900 323.500 415.050 486.650 527.050 98.300 211.550 302.050 386.550 470.350

  Contas  Pagar 58.000 29.000 - - - - - - - - - -

  I. R. a Pagar 190 551 1.168 2.213 3.343 4.473 5.433 6.662 8.148 9.463 10.560 11.571

Cont. Social 114 330 701 1.328 2.006 2.684 3.260 3.997 4.889 5.678 6.336 6.942
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  Dividendos Pg. - - - - - - - - - - - 204.131

5-Exigivel Longo Prazo - - - - - - - - - - - -

7-PatrimônioLíquido 176.515 186.956 203.286 229.433 257.543 285.653 309.836 340.188 376.429 408.743 436.161 257.485

  Capital 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

  Res. Capital - - - - - - - - - - - -

    Ágio,Desag.CM - - - - - - - - - - - -

  Res. Lucros - - - - - - - - - - - 87.485

    Res. Legal (FATES) - - - - - - - - - - - 29.162

    Res. Legal(Fun. Res) - - - - - - - - - - - 58.323

    Res. Invest. - - - - - - - - - - - 0

  Lucros Acumulados 6.515 16.956 33.286 59.433 87.543 115.653 139.836 170.188 206.429 238.743 266.161 291.615

TOTAL PASSIVO 323.218 363.687 428.055 556.474 677.942 779.460 845.579 449.147 601.015 725.934 839.606 950.478

Fluxo de Caixa Livre – Projetado 

Tabela 09 – Fluxo de Caixa Livre – Projetado

FLUXO DE CAIXA LIVRE - FCL 

MÊS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Faturamento  130.000  150.000  180.000  230.000  240.000  240.000  220.000  250.000  280.000  260.000  240.000  230.000 

-
(Custo Fixo + 
Custo Váriavel)

 -    117.498)  (131.482)
 

(153.682)
 (190.682)  (198.082)  198.082)  183.282)  (205.182)  (227.382)  212.582)  198.828)  (191.428)

-
(Despesas de 
comercializa-

ção)
 -    (1.300)  (1.500)  (1.800)  (2.300)  (2.400)  (2.400)  (2.200)  (2.500)  (2.800)  (2.600)  (2.400)  (2.300)

-
(impostos sobre 

vendas)
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

- (Depreciação)  -    (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)

=

LAJIR (lucro 
antes juros e 
imposto de 

renda)

 -    10.718  16.535  24.035  36.535  39.035  39.035  34.035  41.835  49.335  44.335  38.289  35.789 

- (Juros) *  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

=
LAIR (lucro an-
tes do imposto 

de renda)
 -    10.718  16.535  24.035  36.535  39.035  39.035  34.035  41.835  49.335  44.335  38.289  35.789 

- (I.R.)  -    (190)  (361)  (617)  (1.045)  (1.130)  (1.130)  (959)  (1.229)  (1.486)  (1.315)  (1.097)  (1.011)

+ Depreciação  -    (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)  (483)

+ Juros*  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

=
Fluxo de Caixa 

Operacional 
(FCO)

 -    10.045  15.691  22.934  35.007  37.421  37.421  32.592  40.122  47.366  42.537  36.709  34.294 

- (Investimentos)  170.000)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

+
Baixa de imobi-

lizado
 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

=
Fluxo de Caixa 

do Projeto 
(FCP)

(170.000)  10.045  15.691  22.934  35.007  37.421  37.421  32.592  40.122  47.366  42.537  36.709  34.294 

+ Financiamentos  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

- (Amortização)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

- (Juros)*  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

=
Fluxo de Caixa 
Liquido (FCL) 

acionista
(170.000)  10.045  15.691  22.934  35.007  37.421  37.421  32.592  40.122  47.366  42.537  36.709  34.294 

Cálculo: VPL, TIR, PAYBACK, ROI e ROE
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Tabela 10 – Cálculo: VPL / TIR / PAYBACK / ROI / ROE

CALCULO DO VPL / TIR / PAYBACK DESCONTADO / ROI / ROE

=
Valor Presente 
Liquido - VPL

 9.949  15.392  22.281  33.684  35.662  35.320  30.468  37.147  43.434  38.632  33.019  30.552  195.540 

=
Taxa Interna de 
Retorno - TIR

 9.949  15.392  22.281  33.684  35.662  35.320  30.468  37.147  43.434  38.632  33.019  30.552  13 

PAYBACK DES-
CONTADO

 9.949  25.341  47.622  81.306  116.968  152.289  182.756  219.904  263.337  301.969  334.988  365.540 

No mês de JULHO o valor do investimento já estaria recuperado.

Retorno sobre o Investimento - ROI 30,68%

Retorno sobre o Patrimônio Líquido - ROE 113,26%

5.11 - CONCLUSÃO

Um plano de negócio bem elaborado é uma excelente 
ferramenta de planejamento. O plano de negócio dá ao 
empreendedor uma visão clara do negócio, possibilitan-
do tomadas de decisões coerentes e evitando assim per-
das de tempo e capital investido.

De acordo os resultados obtidos nas pesquisas e análi-
se SWOT, concluí-se que existe um grande potencial da 
expansão do número de associado, pois 65% dos produ-
tores de Santana já compram da COOPAMA e não são 
associados. Também foi identificado que a COOPAMA 
tem uma marca forte, reconhecida e uma equipe técnica 
bem preparada, colaborando assim para o crescimento 
das vendas, visto que o município de Santana tem uma 
carência de fornecedores de rações e sais minerais. Os 
produtores de Santana embora sejam a maioria de pe-
queno porte, são bastante diversificados nas diversas 
culturas e ramos da pecuária, tornando-os bastante sóli-
dos e adimplentes. 

Após estudos do plano de negócio pode-se observar 
que: O Valor Presente Líquido (VPL) apresenta um resul-
tado positivo de R$ 195.540,00 no final do primeiro ano, 
a Taxa Interna de Retorno (TIR) apresenta um resultado 
de 13% a.a., onde a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
é de 12,25% a.a. Considerando o Payback descontado, 
já estaria recuperado no mês de julho, o Retorno Sobre 
o Investimento (ROI) apresenta um resultado de 30,68% 
e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE) foi de 
113,26%.

De acordo com os dados apresentados neste Plano de 
Negócio o projeto é viável, pois dentro dos desafios da 
COOPAMA, na sua ampliação da área de atuação e au-

mento do quadro de associados, o município de San-
tana é uma praça com baixo índice de inadimplência e 
tem potencial expressivo no mercado de rações, sais 
minerais e insumos para a agricultura. O estudo revelou 
também que a viabilidade econômico-financeira deste 
projeto esta positiva com um retorno do capital inves-
tido acima da taxa mínima de atratividade com retorno 
do valor investido recuperado já no sétimo mês após a 
inauguração da Filial de Santana. 

Segundo Heringer (2007, p. 9), Para analisarmos a viabi-
lidade econômica de um projeto é importante desenvol-
vermos uma seqüência lógica e consistente de procedi-
mentos. Devemos iniciar por conhecer o jargão técnico 
utilizado (Dicionário), para que possamos com o uso das 
técnicas financeiras, determinarmos os fluxos de caixa 
e a taxa de retorno adequada ao projeto (Finanças Cor-
porativas). Conhecendo os fluxos de caixa e a taxa de 
retorno, podemos avaliar o projeto e então realizar as 
analises de viabilidade econômica (Analise de Projetos).

Lembrando que todo plano de negócio deverá ser dinâ-
mico, sendo reavaliado periodicamente para manter-se 
atualizado com o mercado, garantindo assim aos em-
preendedores uma excelente fonte de consultas para 
manterem-se focados em seu negócio, mantendo sem-
pre o plano de negócio como referencia para análise e 
tomadas de decisões.
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ANEXO A – Questionário

PESQUISA: QUALITATIVA

PUBLICO ALVO: PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DE SANTANA
TÉCNICA DE APLICAÇÃO: PESQUISA POR TELEFONE
TAMANHO DA AMOSTRA: 20 PRODUTORES RURAIS
NOME: _______________________________________________________________________

PERGUNTAS RESPOSTAS

01. Você é associado da COOPAMA? (  ) Sim (  ) Não

02. Você já comprou insumos da COOPAMA? (  ) Sim (  ) Não

03. Quantos hectares têm sua propriedade?
(  ) Até 20 hectares (  ) Entre 21 e 50 hectares

(  ) Acima de 51 
hectares

04. Quais os segmentos você tem em sua propriedade? (  ) Culturas perenes (  ) Culturas temporárias (  ) Pecuária

05. Você compra todos seus insumos em Santana? (  ) Sim (  ) Não

06. Insumo para qual segmento você encontra maior dificuldade para comprar em Santana? (  ) Culturas perenes (  ) Culturas temporárias (  ) Pecuária

07. Qual é o seu melhor fornecedor em Santana?
(  ) Coopervass

(  ) Agropecuária do 
Emesto

08. O que você acha dos preços praticados pela COOPAMA? (  ) Abaixo mercado (  ) Igual ao mercado (  ) Acima do mercado

09. Como você classifica a qualidade dos produtos fornecidos pela COOPAMA? (  ) Ótimo (  ) Bom (  ) Ruim

10. O que é um fator decisivo no momento da escolha de comprar da COOPAMA ou de outro comércio? (  ) Atendimento (  ) Qualidade (  ) Prazo de entrega

(  ) Garantia (  ) Preço (  ) Prestação de serviço

(  ) Credibilidade

ANEXO B – Planilhas auxiliares

Planilha – Metas de vendas

Metas de Vendas

ITENS/MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

METAS VENDAS  130.000  150.000  180.000  230.000  240.000  240.000  220.000  250.000  280.000  260.000  240.000  230.000  2.650.000 

VENDAS A VISTA  26.000  30.000  36.000  46.000  48.000  48.000  44.000  50.000  56.000  52.000  48.000  46.000  530.000 

VENDAS A PRAZO  104.000  120.000  144.000  184.000  192.000  192.000  176.000  200.000  224.000  208.000  192.000  184.000  2.120.000 

Planilha  da  Área  de  Cobrança PL 1

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

JAN  -  39.000  -  -  -  -  -  65.000  -  -  -  -  104.000 

FEV  -  -  45.000  -  -  -  -  75.000  -  -  -  -  120.000 

MAR  -  -  -  54.000  -  -  -  90.000  -  -  -  -  144.000 

ABR  -  -  -  -  69.000  -  -  115.000  -  -  -  -  184.000 

MAI  -  -  -  -  -  96.000  -  96.000  -  -  -  -  192.000 

JUN  -  -  -  -  -  -  120.000  72.000  -  -  -  -  192.000 

JUL  -  -  -  -  -  -  -  176.000  -  -  -  -  176.000 

AGO  -  -  -  -  -  -  -  -  75.000  -  -  -  75.000 

SET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  84.000  -  -  84.000 

OUT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  78.000  -  78.000 

NOV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  72.000  72.000 

DEZ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

TOTAL  -  39.000  45.000  54.000  69.000  96.000  120.000  689.000  75.000  84.000  78.000  72.000  1.421.000 

ANEXOS

ANEXO A – Questionário

ANEXO B – Planilhas auxiliares
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Planilha – Área de clientes

Planilha  da  Área  de  Clientes PL 2

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - 104.000 185.000 284.000 414.000 537.000 633.000 689.000 200.000 349.000 473.000 587.000 -

(+) Vendas a Prazo 104.000 120.000 144.000 184.000 192.000 192.000 176.000 200.000 224.000 208.000 192.000 184.000 2.120.000

( - ) Cobrança - -39.000 -45.000 -54.000 -69.000 -96.000 -120.000 -689.000 -75.000 -84.000 -78.000 -72.000 -1.421.000

Saldo antes Prov. Dev. 
Duv

104.000 185.000 284.000 414.000 537.000 633.000 689.000 200.000 349.000 473.000 587.000 699.000 -

( - )Prov. Dev. Duvidosos 2.600 3.000 3.600 4.600 4.800 4.800 4.400 5.000 5.600 5.200 4.800 4.600 53.000

Saldo Final 106.600 188.000 287.600 418.600 541.800 637.800 693.400 205.000 354.600 478.200 591.800 703.600 -

Planilha – Estoque

Planilha  de  Estoque PL 3

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial  -    13.000  15.000  18.000  23.000  24.000  24.000  22.000  25.000  28.000  26.000  24.000  - 

(+) Compras  110.500  114.500  138.000  177.500  181.000  180.000  163.000  190.500  213.000  193.000  178.000  171.500  2.010.500 

( - ) C.M.V. -97.500 -112.500 -135.000 -172.500 -180.000 -180.000 -165.000 -187.500 -210.000 -195.000 -180.000 -172.500 -1.987.500

Saldo Final  13.000  15.000  18.000  23.000  24.000  24.000  22.000  25.000  28.000  26.000  24.000  23.000  - 

Planilha – Área de contas a pagar fornecedores

Planilha  da  Área  de  Contas  a  Pagar (Fornecedores) PL 4

MESES JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

JAN  -  33.150  -  -  -  -  -  55.250  -  -  -  -  88.400 

FEV  -  -  34.350  -  -  -  -  57.250  -  -  -  -  91.600 

MAR  -  -  -  41.400  -  -  -  69.000  -  -  -  -  110.400 

ABR  -  -  -  -  53.250  -  -  88.750  -  -  -  -  142.000 

MAI  -  -  -  -  -  72.400  -  90.500  -  -  -  -  162.900 

JUN  -  -  -  -  -  -  90.000  90.000  -  -  -  -  180.000 

JUL  -  -  -  -  -  -  -  130.400  -  -  -  -  130.400 

AGO  -  -  -  -  -  -  -  -  57.150  -  -  -  57.150 

SET  -  -  -  -  -  -  -  -  -  63.900  -  -  63.900 

OUT  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  57.900  -  57.900 

NOV  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  53.400  53.400 

DEZ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

TOTAL  -  33.150  34.350  41.400  53.250  72.400  90.000  581.150  57.150  63.900  57.900  53.400  1.138.050 

Planilha – Área de fornecedores

Planilha  da  Área  de  Fornecedores PL 5

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - 88.400 146.850 222.900 323.500 415.050 486.650 527.050 98.300 211.550 302.050 386.550 -

(+)Compras pr. 88.400 91.600 110.400 142.000 144.800 144.000 130.400 152.400 170.400 154.400 142.400 137.200 1.608.400

( - )Pagamentos - -33.150 -34.350 -41.400 -53.250 -72.400 -90.000 -581.150 -57.150 -63.900 -57.900 -53.400 -1.138.050

Saldo Final 88.400 146.850 222.900 323.500 415.050 486.650 527.050 98.300 211.550 302.050 386.550 470.350 -
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Planilha – Área de patrimônio

Planilha  da  Área  de  Patrimônio  (Mov. e Ut.) PL 6

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 -

(+)Compras 58.000 - - - - - - - - - - - 58.000

( - ) Baixas - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 -

Planilha – Área de depreciação

Planilha da área de depreciação PL 7

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Depreciação Acumulada  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  483  5.800 

Saldo Final  483  967  1.450  1.933  2.417  2.900  3.383  3.867  4.350  4.833  5.317  5.800 -

Planilha – Área de contas a pagar móveis e utensílios

Planilha  da  Área  de  Contas a Pagar - Mov.Utensílios PL 8

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial - 58.000 29.000 - - - - - - - - - -

(+)Compras 58.000 - - - - - - - - - - - 58.000

(- )Pagamentos - -29.000 -29.000 - - - - - - - - - -58.000

Saldo Final 58.000 29.000 - - - - - - - - - - -

Planilha – Área de acionista 

Planilha  da  Área  de  Acionistas  (Capital) PL 9

DESCRIÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Saldo Inicial 0 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 -

(+)Integraliz. 170.000 - - - - - - - - - - - 170.000

(+)Aprov. Res. - - - - - - - - - - - - -

Saldo Final 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 -

Planilha – Área de recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS

TIPOS DE GASTOS TAXA JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Salários - 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.002 8.562 8.562 97.144

FGTS 8% 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 685 685 7.772

SAT 3% 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 257 257 2.914

TERCEIROS 5,20% 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 445 445 5.052

GPS 20% 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1712 1712 19.429

PIS 1% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 86 86 971

Provisão de Férias 1/12+ 
ENC

1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.305 1.305 14.809

13º salário 1/12 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 979 979 11.107

Treinamento 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Viagens e Estadas - - - - - - - - - - - - - 0

O. desp.(cesta Basica) - 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10.080

Horas Extras 15% 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.830 1.958 1.958 22.214

Total Pessoal e Encargos - 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 15.783 16.829 16.829 191.492

Planilha – Área de de gastos administrativos 

Planilha da área de depreciação

TIPOS DE GASTOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Gastos administrativos 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 4.440 53.280








