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1. A HISTÓRIA DA SELECTA

Estamos em março de 2002 e o momento é de festa para Goiás. A perspectiva de nova safra
recorde de grãos no Brasil, principalmente de soja, aliada a bons preços no mercado
internacional impulsionam novos negócios e investimentos em tecnologia e produtividade
na região.

Sob o sol típico da região realiza-se o “Dia de Campo” da Selecta. Os irmãos Mendes
recebem em sua sede, na cidade de Goiatuba (GO), mais de 2.000 participantes entre
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produtores nacionais e norte americanos, parceiros comerciais e representantes da
sociedade. Um grande evento onde 150 pessoas trabalham para receber os convidados.

Toda a família está presente. São três gerações envolvidas no negócio. Os irmãos Maurício
e Orlando Filho se complementam. O primeiro é responsável pela gestão empresa e o
segundo pela abertura de novos negócios. O pai “seu” Orlando, que observa atento o
trabalho, recepciona os políticos garantindo um relacionamento institucional personalizado.
A terceira geração também se faz presente, netos que estudam em São Paulo, e em breve
terão de decidir continuar a atividade da família ou buscar alçar vôo próprio.

A estrutura montada impressiona. Grandes tendas em meio a plantação podem ser avistadas
já da estrada. Todo convidado ao chegar é recebido e identificado em uma das 10 estações
equipadas com computadores que acessam o mesmo banco de dados. Grupos de visita são
montados para que possam fazer a visita ordenadamente. Um grande circuito, todo coberto,
com a demonstração de cultivares é o destino. Logo a primeira parada, uma sala de
exibição, refrigerada, onde a empresa demonstra para seus parceiros sua filosofia
“Cada semente, uma vida”. Diversos parceiros demonstram seus cultivares4, tais como
Monsanto, Coodetec e Embrapa. São 19 cultivares de soja, além de demonstrações de soja
para consumo humano, milho e empresas fornecedoras de fertilizantes e implementos
agrícolas que trabalham em rede com a Selecta.

Trazendo para o campo o tema “Produtos diferenciados para um mundo diferente” esse
grande evento termina com um almoço de culinária internacional, representando os
diferentes países para onde a soja da Selecta e de seus parceiros leva a vida e a força do
cerrado brasileiro.

Desde a década de 60 a família Mendes está envolvida com a produção agroindustrial.
Liderada pelo pai, “seu” Orlando, eram um dos principais produtores de frango do país,
proprietários da Granja Betinha, em Jundiaí. A visão empreendedora já pode ser notada
nesta época, pois desde de 1974 exportavam frango para o Oriente Médio e no final da
década de 70 lançaram-se rumo ao Centro-Oeste, inaugurando em 1979, em Goiatuba, a
fábrica de rações ligada à produção de frango em São Paulo que, posteriormente, viria a ser
o embrião da Selecta Sementes.

A opção pelo cerrado foi motivada por incentivos fiscais vigentes e pelos preços modestos
dos insumos para produção de farelo. Se por um lado, a isenção de ICMS para quem
produzisse farelo no estado era favorável à Goiás; por outro, a distância dos mercados de

                                                       
4 Cultivar: Variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de
outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja
homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso
pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao público, bem
como a linhagem componente de híbridos. Lei n.º 9.456, de 25 de Abril de 1997. Institui a Lei de Proteção de
Cultivares e dá outras providências.
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São Paulo e a dificuldade de informação desse produtor de soja e milho à época
possibilitava a desvinculação dos mercados.

Em 1984, a Betinha Alimentos passou por dificuldades financeiras. Neste momento, os
filhos Maurício e Orlando entraram mais ativamente na condução do negócio em Jundiaí e
fundaram a Sementes Selecta Ltda, que tinha por objetivo beneficiar e comercializar
sementes de soja. A situação foi revertida, porém, a percepção dos dois previa um mercado
de frango concentrado em poucos grandes grupos, pois, à época empresas familiares
fundiam-se em grande velocidade. No início de 1989, a Granja Betinha foi então vendida
para a Ceval Alimentos.

Desde o início, percebendo a dificuldade de competir em um mercado comoditizado de
soja, milho e feijão, optaram por focar seus esforços em diferenciação, investindo em
sementes de soja, que apesar de exigir maior tecnologia, traz maior rentabilidade.

Em 1991, a empresa acelerou seu crescimento ampliando a linha de negócios por meio da
produção, comércio e exportação de grãos; prestação de serviços, fornecendo tanto
sementes como insumos agrícolas; e a produção do farelo Jet-soja. Em 1993, optou por
encerrar as atividades com sementes de milho e arroz, concentrando todo o investimento
em soja. A empresa passa então a multiplicar sementes desenvolvidas pelo Sr. Francisco
Terazawa especialmente para o Cerrado brasileiro.

Desde então, a Selecta vem crescendo por meio do seu profissionalismo na produção de
sementes e grãos. Hoje a semente de Soja da Selecta atende todo o Estado de Goiás, parte
do Mato Grosso, Minas Gerais e Maranhão, já sendo exportada para o México, Venezuela e
Guatemala. No comércio de grãos, exporta soja em grãos para a Europa e Ásia, tendo o
farelo de soja mercado garantido em Minas Gerais, Pará, São Paulo e Goiás, inclusive
sendo produzido em sistema just in time para clientes industriais de atuação nacional, o que
garante um mercado cativo neste negócio.

2. O AMBIENTE COMPETITIVO

2.1. O Mercado de Grãos de Soja

O mercado de grãos é tipicamente caracterizado como um mercado de commodities, sendo
a busca pela minimização de custos a estratégia dominante. Economias de escala e
capacidade de originação de grãos são as principais variáveis que proporcionam vantagens
competitivas para os players. Diante das condicionantes desse mercado, o setor mostra-se
concentrado com a presença de poucas empresas multinacionais, o ABCD da soja –
composto pelas empresas ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus - e algumas cooperativas,
principalmente Coamo, Carol e Comigo. O Gráfico 1 apresenta o mercado total de soja no
Brasil, e a participação relativa das principais empresas do setor.
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Cooperativas como a Carol e a Comigo, competem diretamente com a Selecta por atuarem
no mesmo raio de captação. O Gráfico 2 apresenta a evolução da produção de soja no
Brasil, do esmagamento e das exportações nos últimos anos.

Gráfico 1: Mercado Comprador de Soja no Brasil (Safra 
01/02)
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Fonte: ABECE

Grandes operações financeiras, vinculadas ao fornecimento de insumos, principalmente
adubos, pautam a atuação das multinacionais. Porém, via de regra, essas empresas não
realizam acompanhamentos técnicos, somente entregando o adubo, e em menor escala, a
semente, que representa um custo proporcionalmente menor frente a outros insumos.

Gráfico 2: Oferta e Demanda de Grãos de Soja no Brasil (1.000 t) 
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A estratégia competitiva adotada pela Selecta, pauta-se na impossibilidade da adoção de
escalas próximas das realizadas pelos concorrentes multinacionais, o que faz com que, ela
busque soluções inovadoras. Não é interessante para a empresa disputar o mercado com
concorrentes de grande porte, mas sim, explorar as vantagens que lhe são cabíveis.

São inúmeros os fatores que dão competitividade à Selecta, destacando-se:
i) atuação direta da diretoria / gerência executiva;
ii) histórico de reputação da empresa;
iii) o pioneirismo no Centro-Oeste ;
iv) capacidade de antecipação as mudanças externas proporcionada pelo

dinamismo da organização;
v) prestação de serviços;
vi) acesso ao mercado de especialidades.

O conjunto dos fatores indutores da competitividade nos permite aferir que a Selecta
coordena uma rede de originação de grãos no Brasil central, conectando os produtores com
os mercados internacionais.

A participação da diretoria proporciona maior credibilidade à empresa, principalmente em
mercados diferenciados, de especialidades, como o é o da soja com Identidade Preservada
(sistema IP). O sistema IP consiste na identificação preservada dos grãos desde sua origem,
disponibilizando ao consumidor informações do produto, como o teor de proteína ou a
garantia de produção de não-transgênicos. O sistema IP da Selecta será detalhado nos
próximos itens.

Ser pioneiro no Centro-Oeste traz vantagens em custo com a ocupação territorial e curva de
aprendizado. A coordenação de uma rede de produtores permite a comercialização de
produtos com atributos específicos desejados pelos consumidores, agregando margem ao
produto, e garantido o suprimento na região a custos módicos. Com estrutura enxuta e
participação ativa da diretoria, a Selecta se antecipa no mercado capturando vantagens em
função da rápida adaptação. O grande diferencial da Selecta baseia-se na exploração das
vantagens de uma empresa de porte médio, o que pode implicar em dificuldades futuras
advindas do crescimento.

2.2. A Selecta e sua Atuação

A Sementes Selecta Ltda. caracteriza-se não só pela produção de sementes, mas pela
coordenação dos agentes, formando parcerias em diversas etapas do sistema agroindustrial
da soja. O produtor de soja do cerrado, os agentes que compõem os canais de distribuição
do grão até o mercado externo e a Selecta compartilham estratégias na busca da
eficiência sistêmica. Coordenar toda esta rede é peça chave para o sucesso do negócio da
empresa.

A exportação de grãos representa aproximadamente 50% do faturamento total, sendo o
principal produto da empresa, seguido pelo farelo de soja integral, com 33% de
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participação. Apesar da origem da empresa, a produção de sementes contribui com apenas
16,2% das vendas totais, mas é estratégico para as demais atividades.

A Tabela 1 apresenta a participação dos produtos da Selecta no faturamento para o ano de
2000.

Tabela 1: Participação dos Produtos da Selecta no Faturamento para 2000

Produtos Faturamento
(em R$ milhões)

Participação %

Soja em grãos (exportação) 29,3 49,0%
Farelo de soja 19,8 33,0%
Sementes 9,7 16,2%
Outros produtos/serviços 0, 9 1,6%
Soja em grãos (mercado interno) 0,1 0,2%
Total 59,9 100%
Fonte: Selecta

A seriedade e o profissionalismo abriram fronteiras abrangendo, não só no estado de Goiás
e em outros estados brasileiros, mas também no exterior. Inovando, a empresa destaca-se
das concorrentes. O Gráfico 3 apresenta o crescimento do faturamento da Selecta no
últimos anos, e projeções futuras.

Gráfico 3: Faturamento da Selecta e Projeções Futuras
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Apesar de um crescimento sustentado nesses últimos anos, seu faturamento ainda é
pequeno se comparado a concorrentes como o ABCD da soja e cooperativas como a
Coamo, Carol e Comigo.

Diante desses fatos, somente atuar um mercado diferenciado proporcionaria condições de
competitividade para a Selecta frente as gigantes do setor. A estratégia de diferenciação e



SEMINÁRIOS PENSA DE AGRONEGÓCIOS
“Redes e Estratégias Compartilhadas”

7

inovação via formatação de uma rede de suprimento local vinculada a uma rede de
distribuição global passou a ser adotada pela empresa. A aproximação dos produtores por
meio da oferta de pacotes de produtos e serviços, e dos canais de distribuição internacionais
permitem que a Selecta não fique sujeita apenas ao jogo das commodities.

Assim a opção pela diferenciação garante, segundo a empresa, 20% do mercado de
sementes em Goiás. A empresa busca novas formas de operar nesse mercado, não fazendo
mais aquela operação tradicional de bater em fazenda em fazenda vendendo sementes. No
momento atual, os clientes procuram a Selecta. Por meio de anúncios na TV de Goiás, a
empresa demonstra as vantagens de se utilizar as sementes Selecta, tais como condições de
comercialização da sua produção com a Europa e obtenção de financiamento. Na verdade, a
semente só é a ponta das operações da Selecta, sendo um item estratégico da solução
integrada.

Essa posição competitiva deve começar a incomodar as grandes tradings. A Selecta há anos
está construindo o seu relacionamento com o produtor, por meio da agilidade de serviços e
a facilidade de resposta às condições de mercado, sem preocupar os principais
concorrentes. A medida que o negócio cresce, a Selecta pode, assim como ocorreu com
elevators nos Estados Unidos, tornar-se alvo da estratégia de seus concorrentes.

2.3. O Papel como Originador

A diferenciação de seus produtos e serviços ocorre por meio de um processo transparente
na relação com o produtor, principalmente no caso do produtor que participa do programa
IP. Esse diferencial inovador, realizado por meio da coordenação de uma rede, pode ser
traduzido como incentivos para todos os agentes. Dividir margens com produtores, seja por
meio de serviços ou prêmios, proporciona credibilidade e estabilidade para toda a rede.

Se o produtor do Centro-Oeste precisa cada vez mais de serviços, a Selecta está disposta a
oferecer. Um exemplo desta estratégia de proximidade e transparência está na questão do
armazenamento. A Selecta possui dez armazéns espalhados pela região produtora, de
diversas capacidades. Assim, o produtor tem a possibilidade de entregar, próximo a sua
propriedade, a soja colhida e depois buscar melhores condições de venda. Outro exemplo
de incentivo está no sensoriamento remoto das propriedades, oferecido aos produtores IP.

Para o ano de 2002, a Selecta, traz a possibilidade do produtor escolher a data de
fechamento da safra dele, determinando exatamente o dia, pois fornece informativos da
cotação de Chicago on-line. Apesar das demais empresas do setor disponibilizarem a opção
de compra pelo preço a fixar, “Soja a Fixar”, o produtor ainda carece de informações do
mercado, não tendo condições de identificar a melhor data para o fechamento. A inovação
da Selecta está na disponibilidade dessas informações, viabilizando a decisão certeira do
produtor. Entretanto, os agricultores mais competitivos já possuem fontes próprias de
informações, não sendo para estes um fator diferenciador.
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A flexibilidade na negociação dos itens a serem acordados também constitui uma vantagem
competitiva da Selecta, uma vez que os negociadores possuem acesso direto aos tomadores
de decisão. Resulta-se assim, em uma resposta rápida as necessidades específicas do
produtor, como a comprar de uma parcela da produção em reais e o restante em dólar em
função das necessidades deste agricultor.

A Selecta hoje é um grande originador, pois tem uma relação particular muito próxima com
o produtor escoando a soja para novos mercados. E essa característica dos relacionamentos
entre a Selecta e os produtores a diferencia. A empresa tem controle e contato direto com o
produtor no processo de aquisição, armazenagem e distribuição de mercadorias.

A oferta de crédito aos agricultores a custos próximos ao Banco do Brasil, também integra
o pacote de produtos e serviços que a Selecta disponibiliza, mesmo não sendo o foco da
empresa. Porém, com o risco das flutuações cambiais, e conseqüente necessidade de
proteção, a captação de recursos externo para disponibilizar aos agricultores, pode se tornar
inviável, quando comparado aos fontes tradicionais de financiamento do governo. Em
2002, competir com um juros de 8,75% ao ano, consiste em um dos desafios das empresas
do setor, apesar da limitação do montante do recurso por produtor por parte das instituições
públicas.

Nesta linha, a atuação na produção de sementes complementa o pacote de produtos, e mais,
é estratégica para garantia de atributos desejados pelos consumidores no produtos final, e a
semente, pode trazê-los na sua carga genética. A satisfação de seus clientes é o lema da
empresa, que cada vez mais exige produtos específicos e diferenciados, que só são
produzidos em sistemas estritamente coordenados, como o da Selecta. A empresa busca
novos consumidores, com necessidades especiais, para então segregar este produto dentro
do seu sistema IP.

2.4. O Sistema Agroindustrial que a Selecta Participa

Diante da complexidade dos relacionamentos, é impossível caracterizar o negócio da
Selecta isoladamente. A Figura 1 apresenta a rede de relacionamento da empresa.

A Selecta desempenha papel fundamental na coordenação de uma rede de relacionamento,
atuando como proprietária na produção de insumos (sementes e serviços de apoio), no
armazenamento, e na industrialização do farelo integral (Jet-soja), agentes destacados na
Figura 1. Entretanto, atividades realizadas por outros agentes também são coordenadas pela
empresa, como diversos produtores agrícolas e distribuidores, que apesar de não serem de
propriedade da Selecta, possuem um estreito relacionamento que dá sustentação a parceria,
permitindo a definição de estratégias comuns aos agentes.

A empresa opera com dois sistemas, o convencional e o de Identidade Preservada (IP). No
sistema IP, por meio de contratos, a empresa compartilha estratégias com os produtores e
distribuidores, buscando a garantia de identificação do produto. Para isso, procedimentos
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específicos são necessários, só garantidos com um eficiente controle e incentivos para os
produtores e distribuidores de soja participantes.

Uma empresa certificadora monitora o processo de rastreabilidade emitindo um certificado
de qualidade, sendo o incentivo concedido via prêmio no preço de compra e na oferta de
serviços inovadores. Em 2001, um grande varejista adquiriu um lote da soja IP, pagando
um prêmio significativo, que após a retirada dos custos associados a diferenciação, foi
distribuído para os produtores.

Figura 1: Sistema Agroindustrial da Soja (SAG) e Rede de Relacionamento da Selecta

Fonte: PENSA

Na produção de sementes, a Selecta possui franchising de venda com a Coodetec, a
Embrapa e a Monsanto. Essas empresas oferecem a semente básica e a Selecta multiplica
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cultivares próprios visando incorporar atributos importantes, como variedades específicas
para o consumo humano.
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a procedência do grão, tão valorizado pelo consumidor europeu. Destaca-se a importância
da tecnologia da informação na coleta e tratamento dos dados.

Na safra de 2001/2002, a empresa contou com aproximadamente 45.000 ha com soja IP,
gerando uma exportação de mais de 100.000 t de grãos.

Na comercialização, a seleção dos canais de distribuição é tão importante quanto o controle
do processo produtivo, podendo colocar todo o esforço na garantia de origem em risco.
Faz-se necessário a venda do grão IP para clientes específicos e selecionados, que
desembolsam prêmio para este produto, garantindo assim, a não comercialização conjunta
com o convencional. Os proprietários destacam a importância da venda com prêmio para
garantir o mercado diferenciado. Trata-se de um nicho de mercado, mas atrativo para as
dimensões da empresa, e não convidativo para as grandes tradings e cooperativas,
principalmente no Brasil, devido ao fato de não existir armazenagem nas fazendas, como
ocorre nos Estados Unidos.

Os fluxogramas abaixo esquematizam as áreas de atuação da Selecta, detalhando as
instituições envolvidas nas pesquisas.

Figura 2: Áreas de Atuação Selecta
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Fonte: PENSA com base no material de divulgação Selecta

3. A REDE DE SELECTA

Conforme cita Lazzarini, Cook e Chaddad (2001) a análise da gestão de cadeias
agroindustriais pode ser ampliada para a visão de redes agroindústrias e seqüencialmente
para o conceito de “netchains”, ou seja, um sistema coordenado de “nós horizontais entre
firmas de um particular segmento ou nível, que estão seqüencialmente arranjados em nós
verticais entre firmas de diferentes níveis”. A figura 2 demonstra a “netchain” da Selecta.
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Assim, enquanto a análise das cadeias de suprimentos do sistema agroindustrial preocupa-
se com a coordenação de agentes seqüencialmente organizados, em estágios sucessivos de
criação de valor; a análise de redes apresenta ferramentas para entender os relacionamentos
e pontos de contato inter-organizacionais dentro de um mesmo nível, reconhecendo que a
estrutura dessa rede limita, e ao mesmo tempo, é desenhada pela ação dos agentes dentro de
uma mesma indústria.

Os mecanismos de criação de valor e coordenação nas “netchains” correspondem a três
tipos de interdependências, a conjunta, a seqüencial e a recíproca.

A Selecta apresenta relacionamento do tipo seqüencial, quando, por exemplo, vende a
semente a produtores não vinculados ao sistema IP e recompra sua produção. A principal
fonte de valor neste tipo de relacionamento é a otimização da produção e das operações,
visando redução dos custos de produção e ganho de escala. A coordenação neste sistema se
dá principalmente através de planos gerenciais. Este tipo de interdependência é muito
próxima da análise realizada na visão das cadeias de suprimentos. A interdependência
conjunta pode ser verificada na relação entre produtores que participam do programa IP,
quando utilizam-se da padronização de processos.

Figura 2: Rede de Relacionamentos da Selecta Segundo o Conceito de Netchains
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Fonte: PENSA

Por fim, nota-se a presença da interdependência recíproca, que busca a co-especialização do
conhecimento como fonte de valor, tanto no relacionamento da Selecta com os seus
fornecedores de material genético para multiplicação de sementes, como para com os
produtores participantes do programa IP. Neste caso, o principal mecanismo de
coordenação é o ajuste mútuo. Ou seja, “torna-se importante avaliar, não somente, como
fornecedores transacionam com um determinado comprador, mas também como eles
interagem entre eles para promover a troca de conhecimento”. (Stuart et al., Dyer and
Nobeka, 2000 apud Lazzarini, Chaddad e Cook)

A Selecta é uma empresa que coordena uma rede produtiva. De um lado, por meio do
sistema IP, utiliza tecnologia e informação para coordenar produtores segregando produtos
com características diferenciadas, e de outro desenvolve canais de distribuição que
alcançem um consumidor que pague um preço prêmio por esta soja especial.

A rede de relacionamentos da Selecta é caracterizada pela inovação e a busca do novo. A
grande inovação consiste no pagamento de prêmio aos produtores vinculados ao sistema IP.
Conforme cita Orlando,

“Até existem empresas que vendem soja com garantia de não-transgênico,
mas elas não tem a rastreabilidade total, apenas o teste. E também essas
empresas não transferem o prêmio recebido para o produtor”.

Selecta Fertilizantes
Defensivos

Crédito

Produtores não IP

SELECTA Mercado

Soja IP
Soja Commodity

Farelo  IP
Farelo Commodity

                         Mercado Especialidades                     
                        Non-GMO
             Consumo Humano
    Características Especiais

        Mercado em
    Desenvol-
vimento

Mercado        Granjas do      
    Mercado
Interno

Produtores IPProdutores IP

Produtores IP

Embrapa Codetec MonsantoTerceirizada

Commodity
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A Selecta desenvolveu um sistema de rastreabilidade total, monitorando as áreas plantadas
e transferindo, como incentivo para a estabilidade da rede, uma parte do prêmio obtido. O
sistema rastreado tem um custo que é arcado pelos produtores e pela Selecta, não podendo
superar o diferencial de preço de venda. Como até hoje a produção de transgênicos ainda é
proibida no Brasil, uma pequena parcela de agricultores utilizam-se desta tecnologia5.
Abre-se assim, a possibilidade de se realizar apenas testes no embarque dos grãos, o que
poderia resultar em custos inferiores, colocando em questionamento todo um sistema de
rastreabilidade, como o da Selecta.

Os agricultores recebem estímulos constantes. A empresa busca competir com os grandes
players com agilidade, fazendo o produtor (cliente) se sentir participante das vantagens do
sistema e recompensando-o com serviços que as outras empresas não oferecem. O produtor
valoriza a transparência na relação de venda da sua produção. Na avaliação da empresa a
“procura pelo novo” a defende das grandes tradings.

3.1. O Sistema de Identidade Preservada (IP)

“A Selecta coordena um programa de integração entre o produtor rural e o
comprador internacional de grãos, onde procuramos atender as especificações dos
clientes focos, com produtos de qualidade. Para isto, a Selecta conta com modernos
equipamentos para diagnósticos das condições particulares de cada área de cultivo
de seus clientes, a partir de um banco de dados constantemente atualizado. Com isto,
temos condições de rastrear o produto da lavoura até os portos de embarque.”

A Selecta diferencia o atendimento a produtores. Ela possui produtores independentes e
coordena a produção da rede participante do sistema de Identidade Preservada (IP). Esse
sistema prevê pesquisa, integração de produtores, sistematização de departamentos,
logística e conhecimento de mercado.

O produtor IP passa por um controle integralizado. O sistema IP permite a rastreabilidade
total do produto. Assim, quando uma nova fazenda é incluída no sistema, funcionários da
Selecta fazem o levantamento do tamanho da área a ser plantada com o auxílio de
medidores de geo-processamento (GPS), realizam foto aérea, retiram amostras técnicas por
hectare, fazem levantamento de nutrientes talhão por talhão. Estes dados são armazenados
na Selecta gerando mapas de solo e fertilidade, e a indicação da necessidade de adubação.
Este primeiro diagnóstico é seguido por uma ficha que acompanha a evolução da
propriedade no decorrer dos anos.

Somado a esse diagnóstico de fertilidade e controle do solo, a Selecta armazena dados do
cultivar de soja plantado, de suas características técnicas, do resultado de produção e de
                                                       
5 Desde de Setembro de 1998, a 11ª Vara da Justiça Federal, aplicando o princípio da precaução, concedeu
liminar ao Instituto de Defesa do Consumidor, proibindo a União de autorizar o plantio comercial de soja
transgênica enquanto o CNTBio não regulamentasse a comercialização de produtos geneticamente
modificados e realizar estudo prévio de impacto ambiental (EIA-RIMA).
Apesar dessa limitação, estima-se que cerca de 18% da área plantada no Brasil seja da variedade transgênica.
O Estado de São Paulo, Suplemento Agricola. 30 de outubro de 2002.
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outros insumos também empregados. O produtor tem acesso aos dados de sua propriedade,
ficando com a empresa o histórico de todas as áreas incluídas no sistema.

A empresa garante a compra da soja dos produtores IP, especificando em contrato o
percentual do prêmio a ser pago, variando de acordo com o preço de venda. Apesar do
contrato, a Selecta acredita ser pequeno o incentivo à quebra contratual por parte do
produtor, pois o valor da transação está na garantia da informação prestada pela rede e não
na soja em si. A quebra implica a perda do preço prêmio e uma única quebra contratual
implica no abandono do sistema IP, pois a informação armazenada no banco de dados
perde a continuidade reduzindo seu valor.

O risco de quebra contratual está relacionado com a satisfação e com a possibilidade de
ganho maior no caso de quebra. Ou seja, o produtor para quebrar o contrato com a Selecta
precisaria primeiro não estar satisfeito com o programa e segundo, ter de encontrar outros
compradores que paguem o prêmio sem o sistema de garantia.

O sistema prossegue na fase da colheita. Quando um caminhão de soja entra, por exemplo,
no Armazém de Jataí, o terminal em Goiatuba registra instantaneamente o lote e a
procedência da soja que deu entrada.

São dez armazéns espalhados pela região produtora do estado de Goiás, com uma
capacidade total de 310 mil toneladas, sendo 160 mil t. em armazéns próprios e 150 mil t.
em armazéns contratados.

A Selecta aposta no sistema IP, acreditando no crescimento deste mercado, principalmente
em países como França e Japão. A empresa está preparada para atender clientes mundiais
que exijam características especiais, como por exemplo a utilização de diferentes tipos de
nutrientes ou herbicidas, bem como a garantia de produzir e vender produtos não-
transgênicos.

Atualmente, a Selecta consegue assegurar que produz soja não-transgênica. Porém o
sistema permite atender diversas especificação de produto, e não somente para dizer se um
lote é transgênico ou não. Como conta Orlando “se no futuro surgir um cultivar
transgênico, com alto teor de óleo, e for necessário separar a soja de alto teor de óleo, da de
baixo teor, a fim de obter um prêmio por essa soja, o sistema IP será capaz de segregar”.

Existem atualmente 45.000 hectares registrados no sistema IP, sendo objetivo da Selecta
manter um banco de dados que permita responder a qualquer necessidade do mercado. O
sistema IP permite que o cliente chegue até a empresa, determine a especificação, como por
exemplo, com ou sem certo tipo de adubo ou herbicida, gerando as condições limitantes. O
sistema apresentará então a propriedade e o talhão que atende as exigências. A Figura 3
apresenta o mapeamento por satélite conforme o sistema GPS de uma das áreas da Selecta.

Figura 3: Mapeamento por Satélite de uma das Áreas da Selecta
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Empresas concorrentes podem replicar o sistema, bastando comprar softwares prontos.
Porém, o conteúdo histórico que a Selecta possui e a sua capacidade de inovar garantem o
diferencial competitivo. A Selecta dá garantia quanto a história da propriedade. É a
diferença entre garantir que aquela propriedade não plantou soja transgênica este ano,
frente a garantia de que essa mesma propriedade não plantou esse tipo de soja nos últimos
quatro anos.

Até março de 2002, haviam sido vendidos 80 mil toneladas de soja garantidas pelo sistema
IP, enquanto, 40 ou 60 mil toneladas ainda aguardavam comercialização. Entre os contratos
já firmados está uma venda de 6.000 mil toneladas para um grande varejista francês com
prêmio de significativo, como já referenciado.

A Selecta procura evitar atitudes oportunistas de seus compradores. No final de 2001, foi
solicitado por um cliente o volume de 120 mil toneladas de soja. Metade desta encomenda
garantida pelo sistema IP e outra metade não. Esse negócio não foi concretizado pois a
política da empresa impede que se venda produtos garantidos e produtos sem garantia para
o mesmo cliente, pois preocupa-se com a possibilidade destes produtos serem misturados
pelo comprador, afetando a confiabilidade de todo o sistema.

O porto utilizado é o de Tubarão no estado do Espírito Santo. Para chegar até lá, toda a
produção segue até Uberlândia por caminhão. Em Uberlândia ocorre o transbordo para a
ferrovia, e a soja é transportada, em vagões independentes, até o porto pela Vale do Rio
Doce por trem.

A escolha pelo porto de Tubarão se dá por suas características especiais. Enquanto outros
portos possuem instalações que podem ser usadas por todos, em Tubarão o acesso só é
permitido a quem tem armazéns portuários nele. A Selecta arrenda um armazém
integralmente para seus produtos, o que também assegura o sistema de segregação do IP. O
sistema no porto obedece a rígidos padrões de limpeza das correias, e é, no momento,
certificado pela SGS.
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3.2. Serviços aos Produtores que não participam do Programa IP

A Selecta também entrega um pacote de serviços aos produtores que não participam do
programa IP. A empresa produz sementes em seus melhores campos. As áreas de produção
são acompanhadas tecnicamente durante todo o ciclo produtivo, da instalação da lavoura à
aprovação da colheita. No beneficiamento, os cuidados com secagem, seleção e
classificação são permanentes. No armazenamento em ambiente climatizado, é realizado o
monitoramento da qualidade das sementes até a sua entrega, garantindo aos clientes um
produto superior.

Além da semente, a Selecta também realiza o planejamento e o fornecimento de insumos.
Por meio de parceiros fornecedores de fertilizantes, agroquímicos e serviços financeiros, a
Selecta procura atender a todas as necessidades do agricultor, proporcionando-lhe uma
produção econômica, segura e com a utilização da melhor tecnologia.

A empresa entrega a semente, visita o cliente, acompanha o desenvolvimento da produção
através da visita de agrônomos. Este tipo de atuação está dentro do conceito da Selecta,
sendo o pós-venda padrão. Na visão da empresa, está apenas garantindo que o produtor faça
o uso adequado de seu produto.

Atualmente a empresa vende sementes através da intenção de plantio e reserva antecipada
de lotes. O produtor declara anualmente quantas sacas ele irá utilizar no ano seguinte. Os
supervisores de área trazem essas informações e fornecem a assistência técnica. Assim, um
cliente declara seu interesse, formando um quadro que estabelece a reserva de produtor por
produtor. Em determinado momento o produtor precisa decidir se a reserva irá se
transformar em compra. Se o cliente comprar a semente, a Selecta já determina o lote ou
pedaço de lote que ele vai plantar.

No momento da venda também é determinado a forma como o produtor irá pagar, à vista,
30 dias, ou contrato a preço futuro. O produtor que não participa do sistema IP não é
obrigado a vender a soja originada pela Selecta, de volta a ela. Em 2002, a semente
produzida pela empresa tem potencial para produzir 800 mil toneladas de grãos, porém a
Selecta comercializa de 300 a 400 mil toneladas de por ano.

3.3. O Farelo Jet Soja

No mercado interno , a empresa comercializa o farelo integral (Jet-soja) direcionado para a
indústria de ração. O processamento ocorre em instalações próprias localizadas em
Goiatuba.

O Jet-soja Selecta é produzido por meio da industrialização "in natura" dos grãos de soja. A
Jet-soja é um farelo de soja integral, que dispensa a adição de óleo na ração, utilizado na
composição de rações animais que necessitam de altos valores energéticos e protéicos. Sua
produção, controlada desde a escolha da matéria-prima, resulta em um produto de alta
digestibilidade e palatabilidade. Por ser integral e dispensar a adição de óleo, o resultado é
um produto final homogêneo e confiável.
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Focado em empresas regionais e nacionais de avicultura e suinocultura, o Jet-soja é um
produto altamente protéico e energético produzido sem a extração do óleo.

Com o Jet-soja, a empresa busca oferecer também um produto diferenciado com preço
prêmio. O farelo vem ganhando importância dentro da empresa. De um volume irrisório em
1998, o objetivo em 2002 é alcançar 100 mil toneladas. Para tanto a equipe de vendas foi
ampliada e o resultado deve ser obtido antes do previsto.

O farelo produzido pela Selecta já é um produto diferenciado, porém, a preocupação com a
inovação e a busca de novos mercados leva a empresa a planejar a comercialização do
farelo Jet-soja IP. Este produto, o Jet-soja IP, é um primeiro passo para o surgimento de
uma linha de produtos no mercado, como o frango IP.

4. O FUTURO

Essa é a Selecta, uma empresa a imagem de seus proprietários. Uma empresa de médio
porte que através da coordenação de uma rede produtiva comercializa produtos
diferenciados, com atributos específicos desejados pelos consumidores, agregando margem
ao produto. A análise da sua atuação salienta que sua estratégia de diferenciação esta
baseada em fatores como a prestação de serviços e o acesso ao mercado internacional de
especialidades criando um histórico de boa reputação para a empresa.

É nesse momento que o futuro se apresenta. Por um lado a Selecta atua em um mercado
muito concentrado, onde a presença de grandes players (o ABCD da soja) caracteriza o
setor. Por outro a empresa vem continuamente apresentando expressivas taxas de
crescimento, tanto no segmento commodity, como no de especialidade.

Olhar o futuro é enfrentar os desafios que começam a surgir. A estratégia de diferenciação e
inovação conseguida através da coordenação de produtores IP tem um limite de
crescimento? E os grandes concorrentes, qual será a postura deles frente a Selecta?

Desafios como estes estão na pauta de empresa e são apresentados como as questões para
discussão. Ou seja, como a Selecta pode se manter competitiva, como pode se manter
inovadora?
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5. QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

Apesar do dinamismo e do crescimento da Selecta, a empresa depara-se com inúmeros
desafios, destacando-se:

1 – Com o crescimento da estrutura organizacional da Selecta, a vantagem competitiva
advinda da flexibilidade na gestão poderá ser questionada. Qual é o ponto ideal de
equilíbrio (limite) entre o tamanho da empresa e a capacidade de coordenação do sistema,
uma vez que um dos principais fatores de competitividade advêm da participação ativa dos
sócios?

2 – A partir do ano de 2000, a Selecta vem ganhando proporções significativas perante a
concorrência. Até quando a empresa continuará fora do foco de atenção das gigantes do
setor, seja em virtude da atratividade de seu nicho de atuação, ou da disputa pelo mercado
corrente, podendo resultar em retaliação por parte das estabelecidas?

3 – O desenvolvimento da Selecta está pautado na capacidade de inovar, especialmente na
forma de relacionar-se com seus parceiros, criando novos instrumentos a cada safra, como a
prestação de serviços diferenciadores. Existe um limite para este desenvolvimento, ou a
empresa sempre conseguirá elaborar novos mecanismos que manterão a rede coesa,
antecipando-se da concorrência?

4 – Uma rede só tem sentido se criar valor ao produto. Como criar mecanismos que
dividam estes valores entre os participantes da rede, incentivando a continuidade e
estabilidade no longo prazo? A disputa interna por margens pode interferir na
competitividade de toda a estrutura.

6. NOTAS DE APOIO DIDÁTICO

O presente caso enfoca o tema de redes e estratégias compartilhadas em agronegócios,
aplicando-se no sistema agroindustrial da soja. O caso aborda a rede coordenada pela
Selecta, empresa atuante desde a produção de sementes de soja, até a comercialização de
grãos. Trata-se de uma corporação de porte médio, com gestão familiar, sobrevivendo e
crescendo em um ambiente altamente competitivo, o das commodities agrícolas, onde a
estratégia dominante pauta-se na exploração de economias de escala. Tendo como
principais concorrentes as grandes tradings multinacionais, e as cooperativas
agroindustriais de grande porte, a Selecta busca alternativas que viabilizem suas atividades,
explorando alguns fatores que lhes proporcionam maior competitividade, destacando-se: i)
participação ativa dos proprietários; ii) histórico de reputação da empresa; iii) pioneirismo
no Centro-Oeste; iv) coordenação da rede, garantindo a originação do grão com
características desejadas; v) capacidade de antecipação as mudanças externas
proporcionada pelo dinamismo da organização; vi) prestação de serviços; e vii) acesso ao
mercado de especialidades. A empresa opera com dois processos distintos de produção, o
Identidade Preservada (IP) e o convencional. No sistema IP, a Selecta participa na produção
da semente, na condução da atividade agrícola, no transporte e armazenamento dos grãos,
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assim como, na comercialização, tendo sempre como meta, a garantia do armazenamento
adequado das informações do processo produtivo. Com isso, a empresa tem condições de
ofertar a seus clientes internacionais, grãos com atributos específicos desejados, como a
garantia de produção de não-transgênicos. Cria-se assim, valor para toda a rede por meio do
pagamento de prêmio ao produto, distribuído aos participantes do processo. A co-
especialização de atividades e a dependência mútua fazem com que os adeptos do sistema
IP não quebrem o contrato, uma vez que seu produto não será valorizado pelos agentes
externos da rede, perdendo assim, valor. Já no sistema de cultivo convencional, a Selecta
procura introduzir constantes inovações na busca da manutenção de sua competitividade,
proporcionando vantagens para seus produtores, garantindo assim, a aproximação junto ao
agricultor e conseqüente originação de grãos. Os principais desafios das da Selecta são: i)
em função do crescimento, qual é o limite da capacidade de coordenação da rede e da
presença ativa dos sócios; ii) reação da concorrência em busca de um segmento que pode
ser tornar atrativo; iii) limite da capacidade de desenvolvimento de P&D da Selecta,
especialmente nas inovações contratuais; iv) estruturação organizacional, destacando-se as
novas gerações dos acionistas e a necessidade de crescimento da estrutura em função da
abrangência da empresa; e v) estabilidade da rede no longo prazo.

O caso pode ser empregado em disciplinas de Teoria das Organizações uma vez que aborda
a vertente das redes de relacionamentos para a definição de estratégias compartilhadas.
Permite-se também a aplicação em disciplinas que abordam Organização Industrial,
tratando dos padrões de concorrência e da estratégia competitiva das empresas na busca de
lucro diferencial.
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8. ANEXOS

8.1. SEMENTES SELECTA LTDA.

Sede: Rodovia GO 320, Km 2,5  Goiatuba – GO

Proprietários:

Orlando dos Santos Mendes (29%)

Wilma dos Santos Mendes (29%)

Orlando dos Santos Mendes Filho (14%)

Maurício Mendes (14%)

Luiz Henrique Mendes (14%)

8.2. Objeto Social:

• Beneficiamento e Comércio de Sementes em Geral

• Comércio, Exportação e Importação de Cereais

• Prestação de Serviços

• Compra, Venda, Importação e Exportação de insumos agrícolas e Participação como
acionista, sócia quotista ou em conta de participação em outros empreendimentos do
mesmo ou de ramos diversos

8.3. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Novartis Biociências S.A.

Sul Goiana Ind. Com. Fertilizantes Ltda.

Cia Cacique de Café Solúvel Divisão embalagens

Cia Vale do Rio Doce

8.4. PRINCIPAIS CLIENTES

Denofa A.S.

Battleford Trade

Moinho Cruzeiro do Sul S.A.
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8.5. Principais concorrentes:

Sementes: Tec-Agro, Comigo, Sementes São Francisco, Sementes Farroupilha e Sementes
Gaúcha Brejeiro

Farelo: Cereal (Rio Verde)  Carol (Orlândia)

Grãos: Cargill, Caramuru, Granol, ADM, Coinbra

8.6. Projeções de faturamento:

0

50000

100000

150000

R
$ 

1.
00

0

EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO POR PRODUTO

Semente Farelo Grão

Semente 6994 9719 9854 12000

Farelo 16840 19834 34135 43000

Grão 21996 30162 105394 125000

1999 2000 2001 2002*

8.7. Organograma
Organograma Selecta

Gerente de
Controladoria

Anderson Thuner

Gerente
Financeiro

Donizete Prado

Gerente Fazenda
e Pesquisa
Antonio C.
Florêncio

Gerente Industrial
IP

Célio Pessoto

Gerente Comercial
Farelo

Marco Aurelio Costa

Gerente Comercial
Grãos

Wanderlei Prado

Gerente Comercial
Sementes

Ricardo Tanno

Diretoria
Maurício Mendes

Orlando dos Santos Mendes
Orlando dos Santos Mendes Filho
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8.8. EXAME MAIORES E MELHORES

Resultados obtidos em crescimento, rentabilidade, saúde financeira, investimento no
imobilizado, participação de mercado e produtividade por colaborador.

Posições da Selecta no Centro-Oeste - Total de Pontos: 380.

Crescimento.................. ........................4o

Rentabilidade................. ........................5o

Investimento Imobilizado.. ........................6o

Riqueza por Empregado.. ........................8o

Exame Maiores e Melhores 2001
Ranking Selecta no Centro-Oeste

Fonte: Exame, Ed. 744 Julho de 2001. Pg 297 / 298 / 302

8.9. RECURSOS HUMANOS

SETORES 2001 1o 2o Superior Graduação
ADMINISTRATIVO 62 33 14 13 2
SEMENTES 22 9 10 2 1
GRÃOS / FARELO 49 40 8 0 1
COMERCIAL 21 1 9 6 5
FAZENDAS 30 29 3 1 1
TOTAL 184 112 44 22 10

NUMERO DE FUNCIONÁRIOS GRAU DE INSTRUÇÃO

QUADRO DE COLABORADORES

VOLUME POR COLABORADOR (1000 Ton.)
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Receita Bruta por Colaborador
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8.10. Sementes

- UBS - Goiatuba - 11.000 ha integrados - Distância
média 30 km

- 19 variedades

Semente
É Vida
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8.11. Exportação

EXPORTAÇÃO VENDAS
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8.11.1. Principais clientes na exportação de soja grão:

- Nethgrain – Holanda

- Wilmar Trading – Cingapura

- Soules Caf – França

- Denofa – Noruega

- Concordia Trading – Holanda

- Agrograin – China

- Bunge Global Markets – Itália
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