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RESUMO 
 
 
 

 
O agronegócio brasileiro obteve uma onda de evolução tecnológica, a partir do 
que se começou a perceber que se produzia melhor aderindo a novas 
tecnologias, porém falta melhorar sua margem de ganho. A qualidade da 
comercialização ganhou importância, pois o empresário rural preocupou-se em 
escalonar suas vendas, fazer contratos futuros para se proteger, obter uma média 
inteligente e aumentar sua margem. Em seguida, os produtores perceberam que 
já produziam bem, comercializavam melhor e que necessitavam de gestão e 
governança do negócio, pois haverá no mercado mudanças significativas no 
segmento em que atuam, pressionando-os para a busca por melhor gerência de 
suas informações para a tomada de decisão. Isso gerou uma oportunidade para 
as empresas de softwares específicos de gerenciamento rural, que disponibilizam 
a ferramenta ao produtor. O objetivo deste trabalho foi investigar a opinião de dois 
grupos de produtores de grãos do município de Rio Verde-GO, sendo um que faz 
uso de tal ferramenta de controle administrativo e outro que dela não faz uso. 
Para complementar, foi pesquisado bibliograficamente sobre o mercado o 
agronegócio, administração rural, tecnologia da informação e conceito de 
software. Metodologicamente, a pesquisa quanto ao seu objetivo pode ser 
classificada como descritiva, visto que o objetivo geral é apresentar 
características comportamentais e de percepção do processo de tomada de 
decisão quanto aos dois grupos pesquisados. Concluiu-se que no grupo de 
empresários rurais que fazem uso do software lhes faltam conhecimentos sobre a 
ferramenta na qual investiram. Quanto ao grupo de produtores que não fazem uso 
de software, verificou-se a ferramenta Excel como principal substituto, e muito 
comodismo. 
 
 
Palavras-chaves: Agronegócio. Administração Rural. Sistema de informação 
gerencial. Tecnologia da Informação. Software de Gerenciamento Rural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ABSTRACT 

 
 
 
 
The Brazilian agribusiness get an upgrade in the technology of production, where 
they began to understand that produced better with these new technologies, but 
they have to improve their profit margin. So, the quality of negotiation get 
importance, therefore rural entrepreneur worried did your sales step by step, 
making hedge to protect themselves and make smart and increase their average 
margin. The producers realized they already produced well, traded well too, and 
they needed business management and governance, therefore, there will be 
significant changes in the market segment in which they act, pressing them for a 
search for better management of information for decision-market. This has created 
an opportunity for specific rural management software, offering the tool to the 
producer. The target of this study is to investigate the opinion of two groups of 
grain producers in the  Rio Verde-GO city, one that makes use of such 
administrative control tool and one that does not make use of it. To complete this 
project, was searched in the book about agribusiness, rural administration, 
information technology and software concept. Methodologically, the research may 
be classified as description research, as the ultimate goal is to present behavioral 
characteristics and perception of the decision-making process regarding the two 
groups surveyed. It is concluded that in the group of rural entrepreneurs who make 
use of the software, lacking knowledge about the tool that made the investment. In 
the other group of producers that don't make use of software, Excel as the main 
tool replacement, and they don´t worried about it. 
 
 
 
Key words: Agribusiness. Agricultural Administration. Management information 
system. Information Technology. Agricultural Management Software. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

É fato que o mundo vem passando por rápido desenvolvimento pautado pela 

utilização intensiva de tecnologia e informação (TI). E isso tem se consolidado 

como um diferencial estratégico nas organizações focadas em desenvolvimento 

de negócio a médio e longo prazo. 

 

Essa situação não é diferente no agronegócio, segmento que se torna cada vez 

mais estratégico, representativo econômico, social e ambientalmente. Esse setor 

recebe capitais estrangeiros, verbas privadas e governamentais para investimento 

próprio, com o intuito ou visão futurista de desenvolvimento de cadeias ou 

arranjos produtivos. 

 

A tecnologia evoluiu ao ajudar o empresário rural a comercializar com maior 

margem de ganho real sobre sua produção. As bolsas de valores estão, cada vez 

mais, integradas, fazendo com que o produtor, ao acessar seu celular, obtenha 

importantes e valiosas informações a respeito da tomada de decisão sobre como 

agir para comercializar seus produtos. 

 

Segundo Batalha (2001), o agronegócio é um conjunto de fatores geradores de 

riquezas extraídas de recursos naturais e renováveis, sendo dividido em três 

fases:  

• “Antes da porteira”, que contempla toda a cadeia de pesquisa, 

desenvolvimento, serviços e fornecimento de matéria-prima essencial à 

produção agrícola comercial; 

• “dentro da porteira”, onde se encontra a figura do empresário rural ou, 

como ainda conhecido, o fazendeiro, que é responsável por agregado de 

valor de destaque em termos econômicos, haja vista que o país é hoje um 

forte exportador de commodities, oriundo do trabalho desse empreendedor 

rural; 

• “depois da porteira”, que é representado pelas agroindústrias, 

atravessadores, distribuidores e comércio em geral. 
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1.1 Justificativa 

 

O agronegócio, nas últimas décadas, toma proporções relevantes, porque passou 

a ser estratégico seu planejamento, a fim de evitar o desabastecimento de 

alimentos no planeta, assim como desenvolver soluções energéticas verdes e 

sustentáveis. 

 

Callado (2006), ao referir-se aos profissionais que atuam diretamente no setor do 

agronegócio (os empresários rurais), afirma que é preciso mais rigor e melhor 

gerenciamento de sua atividade, exigindo embasamento técnico, teórico e de 

informação para auxiliá-los na tomada de decisão. 

 

A administração rural contempla um conjunto de atividades que facilitam aos 

produtores rurais a tomada de decisões, com a finalidade de obter melhores 

resultados econômicos, mantendo a produtividade da terra. Ela passa por várias 

situações de estrutura e comportamental frente à nova ordem mundial de 

globalização, consumindo conceitos antigos e reconhecendo suas teorias na 

busca pelo aprimoramento da organização para a empresa rural (SILVA, 2009). 

 

O novo conceito de administração rural aplicado à prática da contemporaneidade 

dá-se a partir da quebra de vários paradigmas de empresários rurais ainda 

conservadores e fiéis ao tempo de seus antepassados, cuja forma não se traduz 

em competitividade e evolução da sua atividade nos dias atuais.  

 

Araújo (2003) reforça que os cenários evolutivos da economia representam um 

avanço nas práticas conservadoras de gerir a propriedade rural e que, com isso, o 

empresário deve buscar novas ferramentas que lhe propiciem resultados práticos, 

rápidos e com alto teor de assertividade. 

 

Dessa forma, a cadeia do agronegócio ganha competência para seu 

desenvolvimento, de forma construtiva, sustentável e responsável. 
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1.2 O problema 

 

Um importante aliado para o produtor rural é a tecnologia que está inserida em 

sua atividade em todo o processo, citando-se os softwares de gerenciamento 

rural. Mas qual a opinião desses empresários rurais sobre tal ferramenta? É 

possível a mensuração desse conhecimento intangível, de resultado do uso do 

software? Qual a opinião desses empresários que usam e dos que não usam tal 

recurso? 

 

Supõe-se a existência de um tipo de educação pragmática e conservadora que 

faça com que os empresários rurais tenham o comportamento conhecido pelo 

mercado, mesmo que em diferentes regiões produtoras do Brasil. 

 

Ao avaliar os estudos em relação ao uso de software específico de gerenciamento 

rural, pode-se considerar que há dois níveis de análise. O primeiro relaciona-se à 

decisão e à atuação dos indivíduos, podendo estes optarem por desenvolver a 

atividade empresarial individual ou em grupo com o uso do software. 

 

O outro nível trata da análise com foco em indivíduos conservadores e 

tradicionais, que não fazem o uso do software para controle de seus processos 

empresariais. 

 

Na literatura há pouca discussão acerca do uso e não uso de software de 

gerenciamento rural por parte dos empresários rurais do agronegócio. Assim, é 

oportuno aproveitar a oportunidade para explorar mais sobre o tema e o 

comportamento dos produtores rurais. 

 

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

Esta dissertação propõe-se a avaliar a opinião de dois grupos de produtores 

rurais do município de Rio Verde-GO, sendo um dos que fazem a utilização da 

ferramenta tecnológica (software de administração rural) e outro que não a utiliza.  
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Com isso, intenta-se oferecer ao meio científico mais informações sobre um tema 

pouco esclarecido em obras construídas, segundo métodos técnicos de 

academias. 

 

 

1.4 Método de pesquisa 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação, fez-se uso do método qualitativo de 

natureza exploratória para seu desenvolvimento. 

 

Descrevem-se os procedimentos metodológicos que foram adotados para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, tais como caracterização e classificação 

da pesquisa, seu modelo, unidade de análise e de observação, universo e 

amostra, bem como os procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

A dissertação está organizada em cinco partes. A primeira é uma abordagem 

sobre o contexto do agronegócio no Brasil e sua importância econômica; a 

segunda trata da administração rural e suas classificações; a terceira aborda a 

tecnologia e o uso de softwares gerenciais; na quarta parte serão apresentados 

os resultados e discussões da pesquisa levantada; e na quinta parte as 

considerações finais do autor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Aspectos gerais do agronegócio 

 

Atualmente, o planeta Terra apresenta problemas ambientais, como mudanças 

climáticas e a consequente “fúria” da natureza, causando maremotos e tsunâmis. 

Além disso, outro importante tópico que se encontra em discussão refere-se ao 

fornecimento de energias renováveis a partir de tecnologias mais eficazes e do 

fornecimento de alimentos para a população mundial.  

 

Araújo (2003) preocupa-se com a situação brasileira, que possui grande potencial 

para crescer economicamente com essas necessidades mundiais. E se inquieta 

se o país aproveita o momento para um ganho produtivo e competitivamente na 

mesma proporção que países de primeiro mundo. Para isso, é preciso gerir ou 

melhorar as decisões de várias cadeias produtivas e arranjos locais de produção 

de forma inteligente e sustentável. 

 

A pesquisa da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO, 2006) relata que não há como o planeta fornecer alimentos em quantidade 

suficiente para abastecer a população atual e, talvez, a futura. Isso significa que 

há mais procura por alimentos e energia do que capacidade de oferta dos 

mesmos. Há também a necessidade de se preservar o meio ambiente como 

áreas ainda virgens, pois se acredita que o desenvolvimento dessas áreas 

contribui para o aquecimento global. 

 

A FAO (2006) informa que, atualmente, cinco crianças morrem em decorrência de 

desnutrição crônica a cada minuto no mundo, o que mostra que a distribuição 

uniforme de alimentos é fator determinante para a redução desse índice. O 

Ministério das Minas e Energia (MME) (BRASIL, 2007) notifica que 37,9% da 

matriz energética brasileira provêm do petróleo e derivados. Por ser uma fonte 

não renovável, justifica-se o crescimento pelas fontes de energias renováveis e 

mais limpas. 
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O gráfico da FIG. 1 mostra crescimento no consumo de várias culturas usadas na 

alimentação humana e animal, bem como a própria produção de carnes, como é o 

caso do suíno, boi e frango. De acordo com a FIG. 1, o Brasil se destaca como 

fornecedor de alimentos: soja e seus derivados, laranja, milho e seus derivados, 

café, arroz, algodão, além dos segmentos de carne suína e de frango. 

 

FIGURA 1 - Mundo: evolução do consumo de alimentos, 1990-2003 

 
  Fonte: FAO (2006). 

 

Buranello (2011), ao comentar o desenvolvimento histórico do agronegócio, 

esclarece outros motivos além do aumento da população para justificar a maior 

demanda por alimentos no mundo. Para ele, a produção de alimentos aumentou 

devido à utilização da irrigação para diversificar a produção de diferentes culturas, 

como também para melhor aproveitamento da terra, baseado na história das 

primeiras civilizações. Depois de retratado o início do escambo2 e as trocas de 

viajantes de outros continentes, ele concluiu que mais pessoas tiveram acesso 

aos novos cereais e outros alimentos, o que contribuiu para o aumento do 

consumo desses alimentos. 

 

                                                 
2 Escambo é a transação ou contrato em que cada parte entrega um bem ou presta um serviço 
para receber igual retorno da outra parte, excluindo-se os bens em moeda. 
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A FIG. 2 exibe considerável expansão na produção de alimentos no Brasil, que 

responde ao gráfico da FIG. 1 quase na mesma proporção da demanda. Isso 

significa que o Brasil procurou oferecer alimentos quando a demanda mundial 

aumentou, fazendo com que o país passasse a ocupar posição de destaque na 

economia ao atingir saldo positivo na balança comercial. 

 

FIGURA 2 - Expansão da produção de alimentos no Brasil, 1990-2003 

 
     Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010). 

 

Brum (2005) refere que um dos motivos que fizeram o Brasil alavancar seu 

desenvolvimento econômico, entre outros, foi sua capacidade de adaptação às 

novas demandas por produtos de qualidade. Para ele, o Brasil ainda possui 

pontos a melhorar, porém o agronegócio surgiu como forte aliado para seu 

desenvolvimento nacional e regional. 

 

Contudo, o agronegócio - que, segundo Davis e Goldberg (1957 apud ARBAGE, 

2006, p. 21), é “a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles” - passa por um grande desafio, que é fornecer alimento 
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para crescente demanda e continuar sendo um modelo de conservação ambiental 

para o mundo. 

 

Segundo Callado (2006, p. 35), “um aspecto fundamental para a contextualização 

contemporânea do agronegócio está associado à maneira pela qual sua gestão 

tem incorporado diversas práticas tradicionalmente relacionadas a organizações”. 

Tal afirmação propõe a necessidade da boa ordem ou de uma boa organização 

de processos e pessoas, por parte da cadeia do agronegócio. 

 

Araújo (2003) salienta que o agronegócio pode ser visto como um sistema 

agroindustrial, que é formado por várias etapas de uma cadeia produtiva em 

sequência e com sinergia, uma fornecendo à outra, fazendo com que todos os 

participantes se tornem competitivos em seus mercados competidores. Nesse 

sentido, o mesmo autor acrescenta a importância de se obter uma visão sistêmica 

do agronegócio: 

 

A compreensão do agronegócio, em todos os seus componentes e inter-
relações, é uma ferramenta indispensável a todos os tomadores de 
decisões, sejam autoridades públicas ou agentes econômicos privados, 
para que formulem políticas e estratégias com maior previsão e máxima 
eficiência (ARAÚJO, 2003, p. 19).  

 

Para esse autor, essa percepção cria vantagens, como o melhor entendimento da 

atividade agropecuária, a aplicação imediata dos conhecimentos no planejamento 

da empresa, menos erros quanto aos riscos da atividade e crescente importância 

do agronegócio, que se destaca como gerador de riquezas para quem o produz. 

 

Outro conceito dado ao agronegócio é citado por Mendes e Padilha (2007, p. 45): 

“a soma total das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas”. Estão nesse conjunto todos os serviços financeiros, de transporte, 

classificação, marketing, seguros, bolsas de mercadorias, entre outros. Todas 

essas operações são elos de cadeias cada vez mais complexos à medida que a 

agricultura se modernizou e passou a agregar serviços fora da porteira produtiva. 

 

A FIG. 3 ilustra e mostra que o agronegócio ultrapassa as fronteiras da “fazenda 

ou propriedade rural” (agrícola o pecuária) para envolver todos os que participam 
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direta ou indiretamente do processo de levar os alimentos até os consumidores. 

Ou seja, o agronegócio não é somente para quem trabalha na terra, mas também 

para as empresas que participam dessa cadeia no seu fornecimento de insumos 

ou serviços, seja de forma direta ou indireta. 

 

FIGURA 3 - Elementos do sistema de agronegócio 

 

 
Fonte: Mendes e Padilha (2007). 

 

A representação de Mendes e Padilha é abordada por Batalha (2001) como 

cadeia produtiva e suas inter-relações é para ele a necessidade que as empresas 

possuem de se manterem competitivas e informadas acerca de um mercado que 

hoje é diferente daquele do século passado. Batalha (2001, 32) justifica que: “o 

sistema agroindustrial pode ser considerado o conjunto de atividades que 

concorrem para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção dos 

insumos até a chegada do produto final ao consumidor”.  
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2.2  O agronegócio no Brasil em números 

 

Uma metáfora que represente o título deste parágrafo seria dizer que o 

agronegócio é para o Brasil assim como uma locomotiva é para um trem. Ou seja, 

assim como a locomotiva é o principal fator para o transporte dos vagões que 

levam suprimentos, alimentos e energia de um lado a outro, o agronegócio é a 

locomotiva que puxa os outros setores da economia (vagões) para um superávit 

primário nos últimos anos (QUADRO 1). 

 

QUADRO 1 – Balança comercial do agronegócio brasileiro (US$ bilhões) 

Período Exportações Importações Saldo 

2000 US$ 20.610 US$ 5.799 US$ 14.811 

2001 US$ 23.863 US$ 4.847 US$ 19.016 

2002 US$ 24.839 US$ 4.492 US$ 20.347 

2003 US$ 30.639 US$ 4.791 US$ 25.848 

2004 US$ 39.015 US$ 4.881 US$ 34.134 

2005 US$ 42.000 US$ 5.000 US$ 37.000 

2006 US$ 52.040 US$ 11.86 US$ 40.180 

2007 US$ 58.400 US$ 8.700 US$ 49.700 

2008 US$ 69.400 US$ 11.200 US$ 58.200 

Fonte: Brasil (2009). 

 

Esse quadro apresenta importante superávit para a economia do país, 

demonstrando que tal valor supre outros segmentos que venham a possuir 

déficits comerciais. É importante ressaltar que essa atividade é muito sazonal, 

atravessando crises, o que pode levar a um valor não tão expressivo como o 

atual, mas ainda assim se destaca pela “locomotiva” que é. 

 

Outro dado mostra que as exportações brasileiras do agronegócio registraram um 

novo recorde histórico em 2011, somando US$ 94,59 bilhões, valor 24% superior 

ao alcançado em 2010 (US$ 76,4 bilhões). O bom desempenho fez de 2011 o 

melhor ano para a balança comercial do agronegócio desde 1997. As vendas de 

grão, farelo e óleo de soja foram responsáveis por mais de 38% do total 

exportado pelo Brasil. A meta do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) para 2012 é ultrapassar US$ 100 bilhões, com estimativa 

de 5,7% de crescimento (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV, 2012).  
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Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) afirmam que entre os anos de 2000 a 2010 

foi a década do agronegócio e aborda algumas justificativas para tal. A primeira 

refere-se aos números. Para quem não entende ou nunca ouviu falar de 

agronegócio, ele oferece ao leigo alguns números que podem corroborar sua 

afirmativa:  

 

[...] cerca de 30% a 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, uma 
safra que já passou de 120 milhões de toneladas de grãos. O 
agronegócio respondeu por 42% das exportações brasileiras em 2003, 
um saldo de mais de US$ 25,8 bilhões na balança comercial, advindo de 
um crescimento de 27% nas exportações em relação a 2002. O Brasil é 
o maior exportador no mundo de cana-de-açúcar, citrus (com ênfase no 
suco) e também café. Em 2003, apareceram dois novos líderes: carne 
bovina, em que nós crescemos, simplesmente, 50% em relação a 2002, 
carne de frango, com crescimento de 28%. Isso contribuiu, mais uma 
vez, para a interiorização do desenvolvimento do nosso país (NEVES; 
ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2006, p. 3). 

 

De fato, os números impressionam quando comparados aos de outros países que 

se classificam como desenvolvidos. Ao mesmo tempo, são questionados alguns 

números negativos do Brasil quando se trata de, por exemplo, saúde e educação. 

Porém, no agronegócio, os números falam muito. O gráfico da FIG. 4 mostra 

tendência ao crescimento na produção brasileira de várias culturas, como se pode 

observar. 

 

Na FIG. 4, algumas culturas (soja, milho, cana) e produtos (etanol, açúcar, 

celulose e papel) possuem tendência a mais produção. Mas todos os itens 

informados possuem tendências de crescimento, como verificado na FIG. 5. 

Contudo, pode-se dizer que de fato a década atual possui muitos fatores para ser 

destacada pelo agronegócio brasileiro, confirmado, assim, os números e as 

previsões divulgadas em informativos no cenário mundial. 
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FIGURA 4 - Produção brasileira de 2009/2010 a 2019/2020 em milhões de toneladas e 

bilhões de litros 

 

Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Confirmando os indicadores da FIG. 4, a FIG. 5 informa o acumulado em 

percentual da projeção brasileira para a produção de alimentos. Constata-se que 

todos os itens da pesquisa possuem saldo positivo, gerando, então, um cenário 

otimista quanto ao cultivo e mercado das mesmas. Pereira e Xavier (2003) 

referem que o Brasil é um país favorável ao desenvolvimento do agronegócio, por 

oferecer condições biológicas, climáticas e de pesquisas para sua propagação. 

 

 FIGURA 5 -  Acumulado em percentual da produção brasileira de 2009/2010 a 2019/2020 em 

milhões de toneladas e bilhões de litros 

 
 Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 
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Nesse momento, os fatores tecnológicos, de pesquisa e desenvolvimento auxiliam 

o país, pois permitem o crescimento da produção, sem aumento de área plantada.  

Em alguns casos, há aumento da produção com diminuição da área plantada e 

em outros há significativo aumento da produção, mas com reduzido aumento da 

área, mostrando que o agronegócio é de fato um propulsor de desenvolvimento 

(ZYLBERSZTAJN, 2002). 

 

Conforme a FIG. 6, alguns itens do agronegócio poderão ter aumento na área 

plantada, assim como outros itens poderão ter redução, o que, neste último caso, 

não representa que a quantidade produzida irá sofrer também redução. Alguns 

itens podem apresentar variação, pois a oferta de muitos produtos do agronegócio 

acontece de forma sazonal, como é o caso do milho, por exemplo. Outros 

produtos, mesmo com a questão da sazonalidade, possuem forte tendência a alta 

na área plantada, como é o caso da soja e da cana-de-açúcar; e há os que 

podem ter tendência a baixa, como o arroz. 

 

FIGURA 6 - Área plantada brasileira de 2009/2010 a 2019/2020 em milhões de hectares 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Mendes e Padilha (2007) sustentam que o aumento da produtividade pode 

compensar o aumento de área necessária para o cultivo: 
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[...] a segunda alternativa para o aumento da produção agrícola é por meio 
da maior produtividade, ou seja, maior produção por unidade de fator 
utilizado, em especial o fator terra. O caminho para o aumento da 
produtividade é a adoção generalizada das várias tecnologias já 
disponíveis nos países desenvolvidos, mas ainda pouco difundidas nas 
regiões menos desenvolvidas. Entre essas tecnologias estão as ligadas à 
química, à biologia e à mecânica e, mais recentemente, à biotecnologia 
(MENDES; PADILHA, 2007, p. 148). 

 

O gráfico da FIG. 7 disponibiliza o acumulado previsto para a área plantada de 

algumas culturas do agronegócio, observando-se que algumas culturas possuem 

tendência de redução na sua área plantada, como é o caso do café, da laranja, do 

feijão e da batata inglesa. As demais têm possibilidade de aumento, no entanto, 

esse não é o principal fator que irá determinar se haverá aumento ou redução na 

quantidade produzida desses itens. 

 

FIGURA 7 - Acumulado em percentual da área plantada brasileira de 2009/2010 a 2019/2020 

em milhões de hectares 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Mendes e Padilha (2007) relatam que no Brasil, nos últimos 25 anos, o aumento 

da produção agrícola acontece, exclusivamente, pelo aumento da produtividade 

da terra. No país, a terra abrange aproximadamente 66,2 milhões de hectares, 
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sem contar os quase 200 milhões de hectares com pastagens naturais e 

artificiais. 

 

De forma geral, sem distinguir culturas, a FIG. 8 evidencia o crescimento da 

produção brasileira frente à pouca variância da área plantada. Araújo (2003) 

enfatiza que órgãos públicos e privados devem se aproveitar desse fato de forma 

estratégica, uma vez que o aproveitamento de áreas de pastagens degradadas 

poderia significar mais representatividade no país no agronegócio. 

 

FIGURA 8 - Área plantada x produção de grãos no Brasil 

 
  Fonte: Brasil (2009). 

 

Outros números que reforçam o aumento da produtividade brasileira estão no 

QUADRO 2 que, além do aumento de produtividade, mostra a evolução da área 

cultivada, da produção total e a evolução do número de habitantes. 

 

 

QUADRO 2 - Evolução da produção de grãos 1960-2010 

 1960 2010 

HABITANTES (milhões) 70,0 190,7 

PROD. GRÃOS (milhões de ton.) 17,2 150,8 

ÁREA (milhões de ha) 22,0 47,5 

PRODUTIVIDADE (kg/ha) 783 3.173 
  Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

+ 774 % 
aumento da 
produção 
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Para dar mais ênfase ao desempenho produtivo brasileiro, no QUADRO 3 

visualiza-se a produtividade da pecuária brasileira em comparação ao mundo. 

Dessa maneira, os dados realçam que, em 10 anos, o Brasil obteve considerável 

crescimento em relação à média anual. 

 

QUADRO 3 - Produtividade da pecuária brasileira 

 
Fonte: Brasil (2009). 

 

As exportações do agronegócio tornaram o país uma referência em 

competitividade e abundância de alguns itens. Além do saldo positivo que isso 

rende à balança comercial, o segmento gera empregos e desenvolvimentos 

regionais. Obter mais de 774% em aumento da produção nos últimos 40 anos de 

fato representa um fator positivo (HOFFMANN, 1992).  
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FIGURA 9 - Exportação brasileira de 2009/2010 a 2019/2020 em milhões de toneladas e 

bilhões de litros 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 
 

Brum (2005) destaca a competência produtiva aliada à tendência crescente de 

exportação e produção de alimentos como fator determinante no desenvolvimento 

econômico do país. Para ele, novos polos de desenvolvimento econômico 

surgiram em função da oportunidade que o agronegócio tende a oferecer a médio 

e longo prazo. Brum acredita que isso faz a máquina girar, pois onde há 

desenvolvimento há empregos e onde há empregos há pessoas consumindo, 

gastando, gerando impostos que serão aplicados para o próprio benefício da 

sociedade local. Como apresentado na FIG. 9, o Brasil possui forte tendência de 

alta na exportação de produtos oriundos do agronegócio como milho, soja, açúcar 

e etanol. 

 

A FIG. 10 acentua o acumulado dos próximos 10 anos da tendência à exportação 

de produtos do agronegócio brasileiro, afirmando que os itens analisados 

aumentarão na exportação (BRUM, 2005). 
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FIGURA 10 - Acumulado em percentual das exportações brasileira de 2009/2010 a 

2019/2020 em milhões de toneladas e bilhões de litros 

 
 Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

O setor de carnes no país é analisado na FIG. 11, exibindo a participação no 

mercado mundial. Verifica-se alta na linha do frango e da carne bovina, com 

crescimento em seus números em oito anos de resultado. A carne suína, mais 

afetada pela questão da sazonalidade e da demanda, sofre por ainda não ter um 

mercado tão diversificado e menos concentrado como os outros dois (MENDES; 

PADILHA, 2007). Mas isso não representa uma negativa. Quando analisado o 

gráfico da FIG. 11, pode-se perceber que, apesar da queda no volume em 

toneladas da carne suína, seu faturamento em milhões de dólares não obteve a 

mesma queda. 
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FIGURA 11 - Brasil, exportação de carnes – mil toneladas 

 
 Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne 

Suína (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA PRODUTORA E 

EXPORTADORA DE CARNE SUÍNA - ABIPECS, 2009), esse produto é 

dependente do mercado russo, que limita ou impede a importação da carne suína 

brasileira, fazendo com que o Brasil busque novos mercados. Isso provoca uma 

mais sazonalidade do que em relação à carne de frango e bovina. 

 

A FIG. 12 ressalta, em milhões de toneladas, o crescimento no volume de vendas 

que o Brasil teve nos anos de 1996 a 2004, segundo dados do MAPA (BRASIL, 

2009). A ABIPECS (2009) relata que o Brasil lidera o mercado mundial de carne 

bovina há mais de sete anos. A receita com exportações no setor saltou de US$ 1 

bilhão em 2001 para mais de U$ 5 bilhões em 2008, mesmo com muitos 

concorrentes entrando no mercado e várias retaliações sofridas ou impostas pelos 

países consumidores ou concorrentes. 
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FIGURA 12 - Brasil, exportação de carnes – US$ milhões 

 

 
      Fonte: Brasil (2009). 

 

Araújo (2003) retrata que o Brasil se adaptou às mudanças e exigências de um 

mercado cada vez mais pautado em certificações de qualidade em seus produtos 

e na seleção natural que os consumidores impõem e avaliam na hora de comprar. 

Esse fato, aliado às questões estruturais como, por exemplo, mão de obra 

qualificada, pesquisa e desenvolvimento - tanto genético quanto tecnológico - e 

ambiente de negócio, proporcionou ao país se consolidar no agronegócio. 

 

O QUADRO 4 mostra que no Brasil as frutas têm destaque no agronegócio, pela 

sua representatividade e potencial de crescimento. Como se verifica, o país é o 

principal produtor de mamão e laranja do mundo, assim como outras que 

merecem destaque, como é o caso do abacaxi, banana e tangerina. Neves, 

Zylbersztajn e Neves (2006) confirmam essa tendência quando relatam que o 

Brasil oferece boas condições ao desenvolvimento de agronegócio, que vão 

desde cereais, frutas, carnes até energias renováveis. 
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QUADRO 4 – Participação do Brasil na produção mundial de frutas: 1998 (milh/ton) 

Frutas Brasil  Mundo  Brasil/Mundo  Posição 

Mamão  1.700 4.801 35,4 1º  

Laranja  22.986 66.212 34,7 1º  

Abacaxi  1.606 12.100 13,3 3º  

Banana  5.550 58.618 9,5 3º  

Tangerina  749 17.979 4,2 3º  

Abacate  94 2.325 4 4º  

Manga  456 23.455 1,9 5º  

Limão  455 9.335 4,9 6º  

Maçã  787 56.059 1,4 16 

Uva  738 57.397 1,3 17º  

Outras  2.914 191.917 1,5 -  

Total (1)  38.035 500.198 7,6 -  

           Fonte: FAO (2006). 

 

Segundo indicadores da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, 2006), o Brasil será o maior país agrícola do mundo 

em 10 anos. Em 2006, as exportações cresceram 19,29% em relação a 2005. Em 

termos de saldo, a ampliação em 2007 foi de quase US$ 58,4 bilhões, aumento 

de 10,8% acima dos US$ 52,04 bilhões de 2006. O país é líder mundial de 

exportação de açúcar, café, suco de laranja e soja, tendo assumido também a 

dianteira nos segmentos de carne bovina e frango, depois de ultrapassar 

tradicionais concorrentes, como os Estados Unidos e a Austrália. Essas boas 

posições devem consolidar-se ainda mais nos próximos anos (BORGES, 2007). 

 

Isso torna o Brasil um dos líderes mundiais na produção de commodities como 

soja, milho, açúcar, café, boi, algodão, suco de laranja, minério, entre outros. 

Porém, como toda atividade, o agronegócio também corre riscos de não se 

fortalecer, ainda mais em função da questão logística e infraestrutura, um dos 

maiores obstáculos a serem enfrentados pelo país, além de uma reforma de 

políticas agrícolas (MARINS, 2004). 

 

Os resultados de 2009 divulgados pelo Brasil (2009) mostram como o 

agronegócio ocupou números representativos na economia. No QUADRO 5 

verifica-se que o Brasil é um dos principais fornecedores de produtos 
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agropecuários para o mundo, ocupando posições de destaque, mas que, segundo 

Mendes e Padilha (2007), há tendência de países em desenvolvimento a 

tornarem-se ofertantes de matérias-primas para o mundo. 

 

  QUADRO 5 – Ranking brasileiro da produção e exportação 

CULTURA PRODUÇÃO EXPORTAÇÃO 

Açúcar 1º 1º 

Café 1º 1º 

Suco de Laranja 1º 1º 

Soja 2º 2º 

Carne Bovina 2º 1º 

Tabaco 2º 1º 

Cana de açúcar – etanol 2º 1º 

Aves 3º 1º 

Milho 4º 3º 

Carne Suína 4º 4º 
       Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Em 2010 o agronegócio atingiu 215 destinos em mais de 180 países, somando o 

total de US$ 76 bilhões em exportações, superávit da balança comercial do 

agronegócio em US$ 63 bilhões. O QUADRO 6 mostra alguns desses destinos. 

 

QUADRO 6 – Principais destinos das exportações do agronegócio brasileiro em 2009 

PAÍS Volume Exportado em US$ 

União Europeia 20,4 bilhões 

China 11,0 bilhões 

EUA 5,4 bilhões 

Rússia 4,6 bilhões 

Japão 2,37 bilhões 

Outros 33,2 bilhões 
       Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

Como se observa, o Brasil possui mercados em vários países do mundo, 

tornando então a cadeia do agronegócio cada vez mais estratégica 

economicamente para o desenvolvimento nacional. Segundo Araújo (2003), 

quanto mais importância a cadeia produtiva obtiver, maiores também serão suas 

integrações agroindustriais para o contínuo desenvolvimento. 
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Os gráficos das FIG. 13 e 14 exibem o potencial do consumo interno brasileiro, 

que também se mostra otimista quanto ao agronegócio do seu país. Segundo 

Pereira e Xavier (2003), a população do Brasil pode se considerar privilegiada por 

ter um agronegócio cada vez mais dinâmico e forte, com potencial de fornecer 

alimento para sua população, assim como para outras. 

 

Os gráficos mostram uma projeção de consumo interno até 2020 com tendência a 

aumento, devido ao crescimento da população brasileira e mundial até o ano de 

2100 (MENDES; PADILHA, 2007). 

 

FIGURA 13 - Consumo brasileiro de 2009/2010 a 2019/2020 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 
 

Para alguns estudiosos, as empresas rurais brasileiras encontram-se estruturadas 

para o desafio de progredir e se alavancar frente à tendência de crescimento 

econômico mesmo com alguns mitos de empresa familiar. No entendimento de 

Callado (2006, p. 76), “o meio rural, face às suas inúmeras atividades e volumes 

financeiros das transações, constitui-se numa empresa, mesmo não estando 

sempre formalmente assim denominado e estruturado.” 
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FIGURA 14 - Acumulado em percentual do consumo brasileiro de 2009/2010 a 2019/2020 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2009) pelo autor. 

 

A FIG 14 ressalta a importância que esse setor do agronegócio representou nos 

últimos anos, tendo variância de participação no Produto Interno Bruto (PIB) total 

do país entre 21 e 28%, segundos dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada – Universidade de São Paulo (CEPEA-USP/CNA3 2011). 

 

Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) defendem que o Brasil pode liderar o 

fornecimento de alimentos, devido à sua potencialidade já concretizada, à sua 

relação custo-benefício, produção confiável, moderna, sustentável e geração de 

riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 CNA – Confederação Nacional de Agricultura 
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FIGURA 15 - PIB do agronegócio em percentual - 1994-2010 

 
Fonte: adaptado de CEPEA-USP/CNA (2011) pelo autor. 

 

Na FIG. 15 faz-se uma comparação entre agricultura e pecuária, em relação ao 

PIB do agronegócio. Observa-se que a agricultura possui um mais peso na 

estatística, pois abastece os humanos e a pecuária (BRUM, 2005). 

 

FIGURA 16 - PIB do agronegócio da agricultura x pecuária - 1994-2010 

 
Fonte: adaptado de CEPEA-USP/CNA (2011) pelo autor. 

 

 

2.3  Administração rural 

 

Silva (2009) acredita que, diante de cenários cíclicos e sazonais, o planejamento 

das empresas rurais se molda de acordo com as novas fases e mudanças da 
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economia mundial e merece cada vez mais atenção e investimento por parte do 

empresário rural. 

 

Para melhor entendimento de qualidade sobre o processo de administração rural, 

é preciso entender um pouco sobre a empresa e o empresário rural, assim como 

suas especificidades de produção, riscos e problemas enfrentados em países em 

desenvolvimento como o Brasil (NEVES; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2006). 

 

Santos (1993) frisa que a modernização do agronegócio proporciona um conceito 

de produção eficiente, pressionado pela necessidade de aumentar o uso dos 

fatores de produção, no intuito de obter sempre o mais alto índice de 

produtividade. Montoya e Parré (2000) complementam tal afirmativa sublinhando 

que, em função dessa pressão por melhores resultados, houve a necessidade de 

adoção de novas práticas administrativas por parte dos empresários rurais, como 

redução dos custos e implementações de tecnologias para aumento da 

produtividade. Nesse sentido, ele foca a necessidade do uso da administração 

rural para o diagnóstico e prognóstico de tais situações. 

 

Segundo Fayol (1989, p. 83), “administrar é prever, organizar, coordenar e 

controlar”, ou seja, é antecipar o que se deve fazer, com que recursos e em que 

quantidades, para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Tal conceito é 

também aplicável à empresa rural. 

 

Já Bateman e Snell (1998, p. 6) aduzem: 

 

O trabalho do administrador em qualquer organização - seja ele um 
supervisor de primeira linha ou o dirigente máximo da organização - é 
essencialmente o mesmo. Nesse sentido, não há uma distinção básica 
entre diretores, gerentes, chefes ou supervisores, como administradores. 
Qualquer que seja a posição ou o nível que ocupe, o administrador 
alcança resultados através da efetiva cooperação dos subordinados. A 
tarefa de administrar se aplica a qualquer tipo ou tamanho de 
organização, seja ela uma grande indústria, uma cadeia de 
supermercados, uma escola, clube, hospital ou uma empresa de 
consultoria. Toda organização, seja ela industrial ou prestadora de 
serviços, precisa ser administrada para alcançar seus objetivos com a 
maior eficiência e economia de ação e de recursos. 
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Maximiano (2006, p. 6) relata que “a administração é o processo de tomar 

decisões sobre objetivos e utilização de recursos. O processo administrativo 

abrange cinco tipos de funções: planejamento, organização, liderança, execução 

e controle”. 

 

Segundo Hitt (2003), a administração dos negócios se torna então mais 

complexa, à medida que a internet acentua a competitividade e modifica os 

padrões de diferenciação, que para ele está modificando os padrões de 

concorrência entre qualquer tipo de organização.  

 

Observa-se nas citações dos últimos três autores que tanto o ato quanto o 

conceito de administrar se aplicam em qualquer tipo ou forma de organização, 

independentemente do segmento ou ramo de atuação. Dessa forma, a atividade 

rural passou a utilizar as técnicas de administração para sua melhor adaptação ao 

momento competitivo por que passa o setor, transformando sua antiga “fazenda” 

em empresa rural (NEVES; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2006).  

 

Há ainda autores que defendem o uso de uma boa estratégia no negócio para 

que a administração como um todo possa ter mais chance de sucesso. Megido e 

Xavier (2013, p. 25) definem estratégia como sendo “a orientação ao alcance de 

uma organização a longo prazo, que conquista vantagens num ambiente 

inconstante por meio da configuração de recursos e competências com o intuito 

de atender às expectativas dos stakeholders4”. 

 

Mintzberg (2010) identifica alguns avanços mais recentes no uso de estratégias 

na prática, sugerindo que as empresas passaram a elaborar melhores práticas 

administrativas com o uso de estratégias como o planejamento de cenários, por 

exemplo, que possibilita às organizações preverem as possíveis causas ou 

consequências de decisões tomadas no presente para o futuro. Com isso, os 

gestores são capazes de reduzir riscos desnecessários. 

 

                                                 
4 Stakeholder (em português, parte interessada ou interveniente), é um termo usado em diversas 
áreas, como administração e arquitetura, de software referente às partes interessadas que devem 
estar de acordo com as práticas de governança corporativa executadas pela empresa (Wikipédia).  
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Para se engajar em planejamento estratégico, uma organização deve ser 
capaz de prever o curso do seu ambiente, controlá-lo ou simplesmente 
assumir sua estabilidade. Caso contrário, não faz sentido fixar o curso de 
ação inflexível que constitui um plano estratégico (MINTZBERG, 2010, p. 
77). 

 

Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) propõem a adoção de estratégias por parte 

de produtores quando os mesmos se uniram em ações coletivas para gerar 

oportunidade de melhores condições competitivas, como as de negociar melhor 

na compra de insumos e na venda de seus produtos. 

 

Com isso, Zylbersztajn (2002) mostra mudanças no meio rural que ocorrem com a 

adoção de melhores práticas de administração por parte dos empresários rurais. 

Para ele, houve mudança na relação entre o agricultor e as revendas de insumos, 

que migraram a forma de se relacionar com o produtor, fixando contratos para a 

obrigação de ambas as partes, algo que no passado era apenas um voto de 

confiança. E como o produtor passou a ter poder de barganha, a contrapartida 

vem em meio a questões burocráticas para a redução de riscos. 

 

Ainda hoje, os empresários rurais tomam decisões relacionadas e/ou pautados às 

suas experiências, tradições, cultura, questões regionais, disponibilidade de mão 

de obra e recursos financeiros (RAMOS; REYDON, 1995). O produtor algumas 

vezes até saberá de forma empírica o resultado de sua atividade, mas não terá os 

dados gerenciais disso para planejamento de ações para soluções e decisões 

precisas, a fim de evitar que os gargalos se repitam. Nesse momento, é 

necessário, então, que se tenha uma gestão produtiva e eficiente. 

 

Drucker (2012) defende o planejamento para a incerteza dos negócios, 

independentemente de qual segmento esteja atuando, pois a economia, a 

sociedade e a política mudam constantemente a partir de interesses. 

 

 

2.4  Particularidades da atividade rural 

 

As empresas rurais, de acordo com Marion (2000), são definidas como aquelas 

que exploram a capacidade produtiva do solo a partir do cultivo da terra, da 
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criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. 

 

De maneira geral, as empresas rurais apresentam as seguintes características 

sugeridas por Valle (1985, p. 32): 

 

• As pequenas empresas utilizam uma caderneta para registrar os 
serviços efetuados e outros lançamentos com a finalidade de controlar 
as contas a receber e a pagar;  

• as médias empresas apresentam registros financeiros não somente das 
contas pendentes, mas também de todas as transações efetuadas, da 
existência do livro diário, dos registros individuais dos empregados e das 
contas correntes existentes; 

• as grandes empresas possuem uma contabilidade financeira completa e 
registros minuciosos para controlar suas atividades. 

. 
 

Zylberstjan (2002) ainda lembra que a atividade rural depende de outros fatores, 

como o climático e biológico, além de ter a terra como fator participante da 

produção. Isso faz com que a atividade tenha significativo grau de risco em suas 

camadas produtivas. 

 

Algumas atividades rurais desenvolvem-se geralmente de forma irregular durante 

o exercício. E a administração enfrenta o desafio de atenuar ou remediar a 

irregularidade natural do curso dos trabalhos, intensificando outras atividades 

conexas ou reparando as benfeitorias (ARBAGE, 2006). 

 

O produtor rural é o centro da cadeia do agronegócio. Ele recebe a tecnologia 

gerada antes da porteira e entrega as matérias-primas vegetais e animais à 

agroindústria, aos processadores, aos restaurantes e a todo o tipo de 

transformação realizada no pós-porteira (TEJON; XAVIER, 2009). 

 

Nas empresas rurais, assim como nas indústrias, a gestão administrativa abrange 

dois aspectos principais: o processo produtivo e as atividades comerciais. Os 

aspectos sobre o processo produtivo se desenvolvem no âmbito da empresa, 

enquanto os aspectos sobre as atividades comerciais se desenvolvem entre as 

empresas e o ambiente externo (CALLADO, 2006).  

 

Dessa forma, a tomada de decisão na empresa rural passa por um processo 
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coeso e claro em termos gerenciais para melhores práticas de rentabilidade e 

possibilidade assertiva do planejamento executado para obtenção do êxito 

(ARAÚJO, 2003) 

 

Neves Zylbersztajn e Neves (2006) ainda chamam a atenção para a necessidade 

de melhores práticas para a formação de mão de obra operacional no campo, 

pois, para ele, como o Brasil passa pela década do agronegócio. E um dos 

gargalos ainda é o baixo nível de informação e formação que o campo possui, 

fazendo com que isso possa ser um enfraquecimento produtivo na cadeia como 

um todo. 

 

As melhores práticas de políticas governamentais para o setor são avaliadas por 

Mendes e Padilha (2007), que acreditam que o governo deveria desenvolver uma 

reforma de políticas agrícolas para melhores práticas dos produtores em termos 

produtivos e de segurança alimentar, pois as atuais políticas não atendem às 

necessidades de um mercado global e competitivo, que passa o agronegócio 

como um todo. Essa dependência, que boa parte dos produtores ainda possui de 

se capitalizar via governo ou iniciativa privada, é uma particularidade que precisa 

ser revista, os autores reconhecem que o agronegócio é item estratégico para o 

desenvolvimento do país. 

 

Outra particularidade do agronegócio relacionada por Batalha (2001) é a sua 

capacidade de produzir alimento. Para ele, houve desaceleração do crescimento 

da produção de alimentos no mundo contra avanço no número existente de 

pessoas. Isso pode causar graves transtornos por disputas de alimentos. 

 

 

2.5 Gestão de custos na atividade agropecuária 

 

Brum (2005) defende o uso de melhores práticas de gestão por parte do 

empresário rural, para melhor contabilidade de custos, pois é importante que o 

produtor saiba contabilizar seus reais custos de produção, e não ficar acreditando 

no que o mercado divulga sobre os custos agrícolas. 
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Pode-se constatar essa preocupação em Mendes e Padilha (2007, p. 36), quando 

relatam que: 

 

A demanda por produtos agropecuários refere-se não apenas à matéria-
prima em si, mas também ao conjunto de serviços de comercialização 
adicionados a ela, como transporte, armazenamento, processamento, 
classificação, embalagem e promoção, entre outros. 

 

O preço agropecuário é uma variável decisória muito importante para o produtor 

rural e para o setor agropecuário. É também uma característica fundamental para 

a formação dos preços dos produtos agropecuário. A instabilidade ou volatilidade 

no decorrer do tempo também influencia no preço, pois a produção sofre 

influências de fatores biológicos, clima e controle da oferta, além da produção 

sazonal ou estacional (BURANELLO, 2011). 

 

Arbage (2006) lembra que o produtor rural é um tomador de preço no mercado e 

que não consegue interferir no preço a ser comercializado. Por conta disso, deve 

trabalhar com muita propriedade seus custos de produção, fazendo com que sua 

margem de ganho seja um reflexo do seu processo produtivo dentro dos seus 

domínios, pois o mercado é quem dita o preço dos produtos, influenciados por 

vários fatores, que incluem consumo, demanda, estoques e catástrofes da 

natureza. 

 

Brandão (1992) já informava essa preocupação com o setor de se organizar e 

trabalhar melhor sua eficiência administrativa, ainda no tempo das inflações 

oscilantes, em que, mesmo com um problema de difícil controle, a gestão do 

empresário rural era uma forma de minimizar os riscos da sua atividade. 

 

Algumas técnicas de levantamento de custos são sugeridas por Santos (1993), 

para auxiliar o produtor rural no planejamento e controle de sua parte 

administrativa, para a tomada de decisões mais assertivas, com base em 

planilhas de controle e fórmulas para identificação de rentabilidade dos produtos 

agropecuários. 

 

Oliveira (2008), ao tratar da teoria geral da administração, inclui nas habilidades 
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de um gestor a capacidade que o mesmo deve possuir de trabalhar com números 

e praticar a gestão custos de forma eficiente para a formação de preço e análise 

de resultados. 

 

A gerência de custos, mesmo que parcialmente, traz benefícios ao empresário 

rural e poderá ajudar o produtor em alguns aspectos, como, por exemplo: mostra 

gastos de diferentes centros de custos; levanta o quanto ele está ganhando em 

cada cultura ou criação que possui; permite saber qual seu real volume de 

negócio esperado e alcançado; oferece conhecer os melhores momentos para a 

compra e venda de sua produção; e, por fim, ajuda no cálculo mais preciso do 

custo de produção (SILVA, 1996). 

 

No entanto, o custo de produção é algo desconhecido pela maioria dos 

produtores rurais que não controlam o que gastam ou o que recebem, elevando, 

assim, o risco de sua atividade. Isso porque sua atividade ficará no escuro em 

meio a uma atividade de alta volatilidade, na maioria das vezes proporcionando 

gastos desnecessários em novos investimentos, endividando-se em momentos 

críticos e perdendo financeiramente seus ganhos de produtividade (CAMARGO 

NETO, 2004). 

 

Batalha (2001) orienta para a importância de se providenciarem os registros das 

atividades realizadas, também conhecimento como apontamentos, pois isso faz 

parte de uma gestão eficiente. Além disso, pode evitar, por exemplo, os 

endividamentos desnecessários, a descapitalização, aumento no custo financeiro, 

reduzidos lucros, falta de crédito e aumento no custo de serviços e insumos. Tudo 

isso oferecerá ao produtor informações confiáveis para que ele possa realizar sua 

análise financeira e identificar seus lucros ou prejuízos na atividade. 

 

A análise baseada entre custo, lucro e volume é necessária em qualquer 

empreendimento que deseja manter-se no mercado em competição e mutação. 

Esse é o parecer de Dutra (2003), que acrescenta que essas teorias analíticas de 

negócios merecem ser aplicadas em qualquer tipo de empresa, 

independentemente do seu porte. E finaliza que, se isso fosse praticado, o índice 

de mortalidade de empreendimentos no Brasil poderia ser reduzido. 
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As empresas que só dão prejuízos e cujos lucros estão lá fora, no ambiente 

externo, é que são os clientes, no entendimento de Drucker (2003). Dessa forma, 

o produtor deve colocar sua eficiência econômica em primeiro plano, pois uma 

empresa só se justifica se for rentável e lucrativa. 

 

 

2.6  Sistemas de comercialização agrícola 

 

Para Araújo (2003), a comercialização agrícola é um conjunto de objetivos, 

princípios e ações desenvolvidas para atuar num mercado de ampla concorrência, 

que é o de produtos agropecuários. O setor possui muitas especificidades e 

características próprias que fazem com que sua comercialização seja trabalhada 

de forma estratégica para melhor remuneração, pois a venda do produto fecha 

todo um trabalho do empresário rural que demandou muito investimento, trabalho 

e dinheiro para ser completado. 

 

Por isso, para o autor, planejar a venda é fundamental para aumentar o ganho, já 

que o produtor, como dito em outra oportunidade, não passa de um mero tomador 

de preço, tendo em vista que a precificação dos produtos agrícolas vem do 

mercado. 

 

Silva (1996, p. 66) reconhece a comercialização como o “processo social através 

do qual a estrutura de demanda de bens e serviços econômicos é antecipada ou 

ampliada e satisfeita através da concepção, promoção, intercâmbio e distribuição 

física de tais bens e serviços”.  

 

Para tanto, o produtor possui algumas formas de trabalhar essa comercialização, 

sistemas diferentes que quando trabalhados de forma inteligente podem trazer 

bons resultados ao empresário rural. Como exemplo, o mercado futuro, que tem 

por objetivo antecipar algumas negociações mesmo antes do plantio da sua 

produção, para tentar reduzir a sazonalidade nos preços e riscos de perdas. Com 

isso, o produtor garante uma mínima rentabilidade, mas é preciso planejar para 

saber quanto irá custar sua lavoura (BATALHA, 2001). 
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A comercialização, de acordo com Callado (2006), deve facilitar a responder os 

problemas econômicos "o que" e "quanto" produzir, "quando", "como" e "onde" 

distribuir os produtos e sob que "forma". E planejar todo o investimento em 

produção, desde a compra de insumos, passando pelas melhores práticas de 

condução das culturas ou atividade, colheita e comercialização, poderá ter sido 

em vão se na hora de vender seu produto o empresário não obtiver o mesmo 

pensamento estratégico para venda, ou seja, todo esforço, risco e 

comprometimento terão sido em vão. 

 

Marins (2004) preleciona que, com o advento da internet e meios de divulgação 

de informação, a tecnologia se tornou uma aliada do produtor rural no 

desenvolvimento de seu próprio sistema de comercialização de forma eficiente 

para atender às suas particularidades. 

 

De que forma o empresário rural pode eliminar as incertezas em relação aos 

preços de sua produção no mercado e garantir um pouco de segurança para 

acompanhar sua lavoura ou criação? A administração de risco de preços pode ser 

feita por meio do chamado mercado de derivativos agrícolas, local onde ocorre a 

negociação de contratos que estabelecem a fixação dos preços para liquidação 

futura, na modalidade física ou financeira (ARAÚJO, 2003). De acordo com BM&F 

(2007, p. 6), derivativos “é o nome dado à família de mercados em que as 

operações com liquidação futura são implementadas, tornando possível a gestão 

do risco de preço de diversos ativos”. 

 

Esse titpo de prática difere do mercado à vista, ao qual o produtor se acostumou 

por algum tempo durante a história da comercialização, quando há transação 

entre comprador e vendedor, ocorrendo também o pagamento e a entrega dos 

bens comercializados. Nos mercados de derivativos, ambos negociam apenas 

contratos já estabelecidos, sem seus volumes, qualidade e preço dos respectivos 

produtos. Esses contratos são firmados entre compradores e vendedores, com o 

objetivo de facilitarem-se as trocas e alterarem-se as características de risco 

futuro de preços das commodities agrícolas (BM&F, 2007). 
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O QUADRO 7 lista as quatro opções que o produtor possui para comercializar seu 

produção no mercado derivativo agropecuário, tentando, dessa forma, minimizar 

riscos de preços de sua produção. 

 

QUADRO 7 - Tipos de mercado 

Tipo de Mercado Características 
Spot Mercado no qual os produtos são negociados com pagamento à vista ou a 

prazo, mediante entrega imediata da mercadoria. 
A termo Mercado no qual se negociam contratos a termo, especificando-se a venda ou 

compra antecipada da produção, mediante preço previamente combinado 
entre as partes, podendo ou não ocorrer adiantamento de recursos por conta 
da promessa de entrega futura da mercadoria em local determinado. Os 
contratos não são padronizados, são intransferíveis e somente poderão ser 
liquidados na data acordada e com a entrega da mercadoria. 

Futuro Mercado no qual se negociam contratos futuros, estabelecendo-se a 
obrigação de compra e venda de uma mercadoria em data futura por um 
preço negociado em bolsa (pregão). Os contratos são padronizados em 
relação aos prazos, à quantidade e à qualidade da mercadoria, podendo ser 
liquidados antes do prazo de vencimento, mediante reversão da posição 
assumida na bolsa (compra ou venda). 

Opções Mercado no qual se negociam contratos de opções, definindo-se acordos 
onde uma parte, ao pagar um valor (prêmio), adquire o direito (opção) de 
comprar ou vender, em data futura, uma mercadoria a um preço negociado 
em bolsa. Por sua vez, a contraparte, ao receber esse valor (prêmio), obriga-
se a vender ou comprar essa mesma mercadoria, caso a primeira exerça o 
seu direito de compra ou venda. O valor do prêmio é livremente negociado 
entre as partes (bolsa ou balcão) e os contratos de opções são flexíveis, 
quando negociados em balcão, e padronizados, quando negociados em bolsa. 

Fonte: adaptado de BM&F (2007) pelo autor. 

 

 

2.7 Gestão de processos e da tecnologia da informação 

 

Do desenvolvimento do computador eletrônico, nos anos 50, ao boom da internet, 

nos anos 90, a sociedade presenciou, simultaneamente, as automações dos 

processos produtivos e a informatização do trabalho de escritório. A gestão na 

atualidade é mediada por sistemas de informação que incorporam as regras de 

negócio e definem, em certa medida, quão competitivo uma empresa ou setor 

serão (LAURINDO; ROTONDARO, 2011). 

 

Batalha (2001) realça que a implantação dos sistemas de gestão corporativos ou 

Enterprise Resource Planning (ERP) consolidou-se e tornou-se imprescindível em 

vários segmentos econômicos. Passou a ser, em alguns casos, imprescindível 

para vários segmentos econômicos em sua administração de negócio. 
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Goleman et al. (2009) consideram que os gestores devem avaliar o impacto da 

internet nos negócios e, a partir disso, desenvolveram estratégias para integrar 

seus processos nos mundos físico e virtual. 

 

Os componentes tecnológicos da internet auxiliam as empresas no 

desenvolvimento dos seus processos a serem desenhados, planejados, 

executados ou nas três esferas juntas. Deming (1982) afirma que tudo que é 

praticado nas empresas dá-se por meio de processos. Porém, se eles forem 

maldefinidos, as empresas podem perder tempo, dinheiro e lugar no mercado. 

 

Processo é conceituado por Davenport (1994, p. 23) como: 

 

Um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a 
resultar em um produto especificado para um determinado cliente 
ou mercado [...] É uma ordenação específica das atividades de 
trabalho no tempo e no espaço, com começo, fim e inputs5 e 
outputs6 claramente identificados: uma estrutura para a ação. 

 

Para uma organização, trabalhar com processos representa melhora na qualidade 

e na velocidade da tomada de decisão, reduzindo os riscos de mercado e 

trabalhando estratégias de defesa contra os concorrentes, ao mesmo tempo em 

que também novas estratégias são desenvolvidas para busca e captar novos 

clientes (MATTAR, 2007). 

 

Para esse autor, o processo dá-se à medida que são aplicadas ferramentas que 

ajudam as empresas a desenrolar suas atividades, que as fazem fluir, como os 

processos de negócio, organizacionais e gerenciais. A FIG. 17 classifica e explica 

essas áreas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Inputs - é tudo aquilo que recebemos, que lemos e escutamos. 
6 Outputs - é tudo o que produzimos, tudo o que falamos e escrevemos. 
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FIGURA 17 - Classificação de processos 

 
Fonte: adaptado de Goleman et al. (2009) pelo autor. 

 

Segundo Goleman et al. (2009), os processos de negócio tratam de fabricação de 

produtos ou prestação de serviço; os processos organizacionais respondem ao 

funcionamento da organização e seus subsistemas; os processos gerenciais têm 

sua atuação junto à gerência e à supervisão das empresas, direcionando novas 

ações, monitorando e dando apoio a novas decisões. 

 

Processo, para Tanenbaum (2003), é basicamente um “programa em execução”. 

Mesmo que não seja um programa técnico, representa uma forma de organizar 

atividades e tarefas para que a empresa não se desvie de suas atividades. 

 

Velloso (2004) refere que, onde há processos bem desenhados e definidos, há 

também o uso de TI. Ele adverte que o desenvolvimento e a gestão dos negócios 

apoiam-se, invariavelmente, em conexões, seja com a internet ou com outras 

tecnologias. 
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Tecnologia da informação é o conjunto de recursos tecnológicos e 
computacionais, desde os voltados à elementar geração de dados, até 
os pertinentes a sofisticadas redes de comunicação, presentes nos 
processos de utilização da informação (VELLOSO, 2004, p. 44). 

 

Para ele, um arranjo de dados (nomes, palavras, números, sons, imagens) deve 

ser confiável e capaz de dar forma ou sentido a algo do interesse de alguém. E 

considera que em qualquer organização as informações são essenciais ao 

processo de tomada de decisão e, portanto, seu conjunto de dados tem que ser 

confiável. 

 

É importante ressaltar a diferença conceitual entre dado e informação. Segundo 

Davenport e Prusak (1998, p. 3), “dados descrevem apenas parte daquilo que 

aconteceu; não fornecem julgamento nem interpretação nem qualquer base 

sustentável para a tomada de ação. [...] são matéria-prima essencial para a 

criação da informação”. Logo, a informação é o dado trabalhado, tratado, inserido 

num cenário. Os autores afirmam que se deve pensar em informação como dados 

que fazem diferença (DAVENPORT; PRUSAK, 1998, p. 4). Jamil (2001, p. 161) 

salienta: “A informação, portanto, é algo mais trabalhado e trabalhoso. Envolve, 

usualmente, diversas medições e obtenção de dados associados – como o do 

ambiente a que se aplicam as medições feitas”.  

 

Goleman et al. (2009) enfatiza que estamos na era da informação e que a TI está 

influenciando cada aspecto de nossas vidas, de forma surpreendente e inevitável 

para alguns e de surpresa para outros. 

 

Para entender como os sistemas de gestão causam impacto na organização das 

empresas, é preciso colocar os sistemas no contexto. Isso significa que, antes de 

olhar para as mudanças, é necessária abrangente análise da empresa. Aprimorar 

sistemas de gestão não é diferente de aperfeiçoar qualquer outro aspecto da 

empresa, iniciando com uma avaliação, promovendo ações específicas que 

removam entraves e criem novas oportunidades (LAURINDO; ROTONDARO, 

2011). 
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2.8  Sistema de informação 

 

Muitas pessoas questionam qual o significado de um sistema de informação, 

assim como o motivo pelo qual o mesmo se tornou primordial para tomadas de 

decisão nos negócios nos dias atuais. Para responder, adere-se ao seguinte 

conceito de O’Brien (2004, p. 6): “Sistema de informação é um conjunto 

organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de 

dados que coletam, transformam e disseminam informações em uma 

organização.” Isso é representado na FIG. 18. 

 

FIGURA 18 - Conceito de sistema de informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: componentes básicos dos sistemas de informação 
computadorizados. Adaptado de O’Brien (2004). 

 

Davis (1994, p. 112) sugere a seguinte definição: “[...] conjunto de dados, 

máquinas e métodos organizados de modo a cumprir certo número de funções 

específicas”. Para Jamil (2001), a TI, a partir do desenvolvimento de sistemas, 

possibilita a implementação de ferramentas adequadas de armazenamento de 

dados e informações, visando à sua recuperação de forma e qualidade, 

necessárias ao processo de tomada de decisão. 

 

Laudon e Laudon (1999) definem sistema de informação como sistemas 

sociotécnicos envolvendo a coordenação de tecnologia, organização e pessoas. 

Esses sistemas devem se ajudar de forma recíproca, para melhor desempenho 

da organização que os utiliza, para adaptar-se às novas situações. Os autores 

defendem que os sistemas de informações dependem de recursos humanos, de 
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hardwares, softwares, dados e tecnologias de rede de comunicações para coletar, 

transformar e disseminar informações em uma organização e auxiliá-la na tomada 

de decisões que envolvem mercado, risco e incertezas. 

 

Um sistema de informação envolve muito mais que apenas computadores. A sua 

aplicação requer um conhecimento de negócio, ambiente e gestão no qual a 

empresa está inserida, assim como noções de estratégias para apoio a decisões 

mercadológicas.  

 

O avanço tecnológico permitiu significativa melhoria no acesso à informação. 

Porém, o excesso de informações traz consequências que, em alguns casos, 

podem causar problemas aos gestores. Jamil (2001, p. 38) chama a atenção para 

mudança do contexto quando envolve as informações. Segundo o autor, “até 

meados da década passada eram ainda encontrados países onde havia variados 

mecanismos de controle legal sobre emissões radiofônicas e de TV, bem como 

sobre imprensa escrita”. Esse autor relata que, atualmente, é possível publicar 

informações de forma mais fácil e sem amarras. Isso acarreta um problema 

perante a seleção das fontes e as informações por elas emitidas. Ter acesso a um 

volume cada vez maior de informação não significa ter acesso a informações de 

qualidade e relevantes para o negócio no momento oportuno. 

 

Segundo O’Brien (2004), informações antiquadas, inexatas ou difíceis de serem 

entendidas não são muito significativas, úteis ou valiosas para qualquer um que 

busque dada informação. Para ele, as pessoas desejam informação de alta 

qualidade.  

 

Exemplo prático são as informações para quem trabalha com mercado derivativo 

agropecuário, em que as opções de comercialização de produtos agropecuários 

em termos especulativos de valores (preços) de vendas passam, 

obrigatoriamente, por tomadas de decisão por parte do empresário rural ou 

profissional de mercado. No entanto, tal decisão é sempre baseada em 

informações atualizadas e que o profissional julga importantes, valiosas e seguras 

para redução do risco de perda. Um exemplo é o setor imobiliário no Brasil, que 

usa informações especulativas para mais valoração de seus imóveis. 
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Segundo Porter (1992), as empresas concluíram que a efetividade (eficiência + 

eficácia) operacional é importante e necessária, mas não suficiente. Estão 

reconhecendo que uma estratégia sólida e exclusiva aliada ao bom uso de 

sistemas de informações gerencial traz resultados rápidos e sólidos e, ao mesmo 

tempo, serve como estratégia de defesa para o mercado. 

 

O enfoque dado ao papel da informação e dos sistemas de informação dentro das 

empresas varia com o tempo. Isso foi identificado por Laudon e Laudon (2010) 

que apregoam que, durante algum tempo, a informação era considerada um mau 

necessário, associada à burocracia do projeto, fabricação e distribuição de um 

produto ou serviço, e enfocava apenas redução de custos na rotina diária das 

empresas. Em seguida, percebeu-se que a informação poderia ser usada no 

gerenciamento, dando suporte a decisões corporativas. Posteriormente, a tornou-

seum recurso estratégico e valioso para todo e qualquer tipo de organização com 

adequado plano de manutenção no mercado competidor por muito tempo. 

 

 

2.9  Uso de softwares na empresa rural 

 

O entendimento sobre um software de gerenciamento, primeiramente, passa pela 

ordem das informações, ou seja, a clareza e precisão de um sistema de 

informação gerencial adequado à realidade de cada empresário rural faz com que 

o mesmo tome decisões mais assertivas. 

 

Essas informações possibilitam ao empresário rural selecionar indicadores que 

permitem desempenho e levantamento de informações relativas a esses 

indicadores. Estes, por sua vez, viabilizam seu monitoramento, disponibilizando 

relatórios de indicadores com desvios em relação ao que foi previamente 

planejado. Com isso, os problemas poderão ser identificados e diagnosticados, 

com o desenvolvimento de ações preventivas e/ou corretivas (BATALHA 2001). 

 

Norton (1996) comenta que o software dá vida à máquina (computador). E que os 

programas são instruções eletrônicas que informam ao computador como realizar 

certas tarefas, interagir com usuário, como usar os dispositivos de hardware 
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conectado ao computador e realizar as tarefas exigidas pelo usuário. 

 

O processo de software é definido por Prado (1999) como um conjunto de 

procedimentos e atividades, estruturas organizacionais, tecnologias, políticas, 

procedimentos e particularidades necessárias para conceber, desenvolver, dispor 

e manter um produto. 

 

Farmer e Venema (2007) aludem à arquitetura de sistemas de computador e 

afirmam que seus sistemas não evoluíram muito. Para ele, é importante a 

separação de interesses, dividindo-os nos níveis: processo e sistema. 

 

 

                            Processo 

 

 

                            Sistema 

 

Todo sistema operacional é um software e nem todo software é um sistema 

operacional, justamente pela finalidade que ambos possuem (DEITEL; DEITEL; 

CHOFFNES, 2005).  

 

Sistema operacional é um software que habilita as aplicações a interagir 
com o hardware de um computador. O software que contém os 
componentes centrais do sistema operacional é denominado núcleo. 
Sistemas operacionais podem ser encontrados em dispositivos que vão de 
telefones celulares e automóveis a computadores pessoais e 
computadores de grande porte (mainframes). Na maioria dos sistemas 
operacionais um usuário requisita ao computador que realize uma ação 
(por exemplo, executar uma aplicação ou imprimir um documento), e o 
sistema operacional gerencia o software e o hardware para produzir o 
resultado desejado (DEITEL; DEITEL; CHOFFNES, 2005, p. 4). 

 

Contudo, observa-se que o software pode ter várias funções, dependendo do seu 

desenvolvimento, pois ele apenas irá reproduzir aquilo que lhe foi programado e 

pronto, na maioria das vezes, com base no uso de hardwares. 

 

Hardware, sistemas operacionais e softwares de aplicação para computadores, 

como é o caso dos de gerenciamento rural, são projetados para alavancar o 
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Biblioteca de sistema 

Kernel do sistema operacional 
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 59 

tempo das pessoas, para melhorar eficiência e produtividade (STALLINGS, 2002). 

O autor ainda afirma que alto desempenho é essencial a partir dos softwares, que 

são fundamentais para a melhor tomada de decisões e desenvolvimento de 

estratégias de mercado. 

 

Pressman (1995, p. 3) preconiza que “o software ultrapassa o hardware como a 

chave para o sucesso de muitos sistemas baseados em computador”. Seja o 

computador usado para dirigir um negócio, controlar um produto ou capacitar um 

sistema, o software é o fator que diferencia. 

 

Os computadores profissionais e pessoais, auxiliados pelos seus sistemas 

operacionais e softwares, permitem que usuários acessem a internet, consultem 

páginas na Web, apresentem gráficos, vídeos e ouçam músicas, joguem, 

interajam e outras coisas mais. Os mesmos aumentam a produtividade, 

gerenciando grandes quantidades de dados, fornecendo ferramentas de 

desenvolvimento de aplicações e apresentando uma interface intuitiva para a 

autoria de conteúdo (OLIVEIRA; TOSCANI; CARISSIMI, 2004). 

 

Maney (1997) cita o surgimento do sistema operacional, que veio facilitar a vida 

de muitas empresas e usuário doméstico, por meio dos seus aplicativos e 

softwares de gerenciamento de informações. 

 

Batalha (2001) salienta que não há diferenciação entre gerenciamento de 

informações e processos e entre uma empresa industrial e uma rural, uma vez 

que ambas possuem o mesmo objetivo de se manterem rentáveis (dando lucro) 

para seus proprietário ou acionistas. Para isso, é importante, para ambas, 

igualmente, a aplicação de tecnologia em gerenciamento de informação. 

 

Um administrador de valor, conforme Copeland, Koller e Murrin (2002), deve se 

concentrar nos retornos de longo prazo em termos de fluxo de caixa, com 

disposição para adotar uma visão das atividades corporativas voltadas para valor. 

Esse administrador deve considerar o negócio como um investimento em nova 

capacidade produtiva, que pode ou não proporcionar retorno além do custo de 

oportunidade do capital, independentemente do modelo de empresa ou 
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segmento. O autor finaliza assegurando que o administrador de valor inclui em 

seu trabalho a necessidade de desenvolver e institucionalizar em toda a 

organização uma filosofia de administração do valor. 

 

Pressman (1995) trata de duas coisas importantes no entendimento de software: 

a importância e seu papel evolutivo. No tocante à importância, ele lembra que 

durante três décadas - as primeiras do computador -, diga-se de passagem, o 

principal desafio era desenvolver um hardware que reduzisse o custo de 

processamento e armazenagem de dados. E que hoje (década de 90) esse 

desafio é melhorar a qualidade de soluções baseadas em computador, soluções 

que são implementadas em softwares. Para Pressman (1995, p. 65), “o software é 

o mecanismo que nos possibilita aproveitar e dar vazão a esse potencial”.  

 

Quanto ao tema evolutivo, o mesmo autor lembra que foram necessárioa cinco 

décadas de evolução dos sistemas computadorizados e que nesse tempo o 

software era visto por muitos como uma reflexão posterior ao desenvolvimento 

dos hardwares. Seu desenvolvimento era feito virtualmente, sem administração, 

até que os prazos começassem a se esgotar e os custos a subir. Depois desse 

período, o software era projetado sob medida para cada aplicação e tinha 

distribuição limitada. Mas eles evoluíram e começaram a surgir os sistemas em 

tempo real que podiam coletar, analisar e transformar dado em informação, 

depois vieram os softwares por encomendas, até chegarem nos aplicativos 

eficientes de gestão que se tem hoje em dia. 

 

Os softwares de gerenciamento rural ou agrícola tornam-se versáteis em sua 

utilização no campo, assim como a eficácia e rapidez das informações geradas e 

gerenciadas para suporte à tomada de decisão na empresa rural. Isso faz com 

que esses empresários rurais ganhem em competitividade, produtividade e 

eficiência de gestão em inovação e informação frente ao mercado dos países 

desenvolvidos e emergentes.  

 

Pressman (1995) complementa que há 20 anos menos de 1% do público poderia 

descrever de forma inteligível o que significava “software de computador”. Hoje, a 

maioria dos profissionais bem como a maior parte do público, em grande medida, 
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acha que entende o que é software. Será? Para que se possa obter a 

compreensão do que é software, o autor reconhece que é importante examinar as 

características do software que o torna diferente das outras coisas que os seres 

humanos constroem. 

 

Os softwares de gerenciamento rural (ERP) tornaram-se, nos últimos 10 anos, 

uma “ferramenta” de auxílio à alta administração, pois permitem nortear as ações 

gerenciais da empresa dentro de um plano previamente determinado de metas e 

estratégias, diminuindo, com isso, a possibilidade de tomada de decisões 

equivocadas, num mercado extremamente competitivo e sem margem de erro. 

 

Além da necessidade do produtor de obter softwares de gerenciamento para sua 

rápida informatização e ganhos por intermédio da gerência de informação, há 

também o governo federal, que investe no setor de TI, estimulando o segmento 

de desenvolvimento de software. Como exemplo, o governo federal apresentou, 

no dia 19/08/2012, um programa que destinará 486 milhões de reais para o setor 

de software até 2015. E isso é a primeira política específica para a indústria 

nacional de software e serviços de TI (REVISTA EXAME, 2012). 

 

Pressman (1995) relata, quanto à aplicação do software, que o mesmo pode 

acontecer a qualquer situação em que um conjunto previamente especificado de 

passos procedimentais tiver sido definido. 

 

Tanenbaum (2003) descreve um sistema operacional como um gerenciador de 

recursos. Imagine-se o que aconteceria se três programas em execução em 

algum computador tentassem imprimir suas saídas simultaneamente na mesma 

impressora. As primeiras linhas poderiam ser do programa 1, as linhas seguintes 

seriam do programa 2, algumas outras do programa 3, e assim por diante. 

Resultado: uma confusão. Então o sistema operacional pode trazer ordem a essa 

confusão potencial. O exemplo apenas retrata a forma como ordem e gerência 

são defendidas pelo autor. 

 

Com isso, fica evidenciada a importância de se trabalhar melhor as tecnologias de 

software em um segmento importante no agronegócio, mais ainda, na classe 



 62 

empresarial produtiva (produtor rural). Mas para tudo é importante saber quais 

níveis de empresários rurais estão aptos a usar tal ferramenta e qual a sua 

percepção para melhor eficiência de administração em sua atividade.  

 

 

2.10 O uso do marketing e da estratégia pelo empresário rural 

 

Talvez seja empírico dizer que o produtor rural, em grande número, não sabe 

fazer marketing ou trabalhar seu conceito mercadológico, muito menos elaborar 

estratégias de mercado para otimização de seus resultados ou indicadores, sejam 

eles econômicos ou produtivos. Talvez, até o mínimo que se poderia dizer, o 

planejamento que em tese seria uma obrigação de qualquer empresa que deseje 

ser bem-sucedida, ao produtor faltaria competência para tal. 

 

Para continuar a discussão, é necessário fundamentar tais conceitos de 

estratégia, marketing e planejamento. Thompson, Strickland III e Gamble (2008) 

iniciam sua obra exatamente com um questionamento sobre o conceito de 

estratégia e por que a mesma é importante nos dias atuais. 

 

Estratégia é o plano de ação administrativo para conduzir as operações 
da empresa. Sua elaboração representa um compromisso para adotar 
um conjunto específico de ações por parte dos gerentes visando o 
crescimento da empresa, atrair e satisfazer os clientes, competir de 
modo bem-sucedido, conduzir operações e melhorar o desempenho 
financeiro e de mercado. Portando, ela tem tudo a ver com o modo como 
os gerentes pretendem fazer a empresa crescer, como conseguirão 
clientes fiéis e suplantarão os rivais, como cada área funcional será 
operada e como o desempenho será melhorado (THOMPSON; 
STRICKLAND III; GAMBLE, 2008, p. 3).  

 

Barney e Hesterly (2007) comentam sobre a dificuldade das empresas em tomar 

decisões. Para ambos as escolhas estratégicas que uma organização faz poucas 

vezes são decisões fáceis e algumas delas podem revelar-se errôneas – porém, 

isso não é desculpa para não optar por uma linha de ação concreta e 

eficientemente planejada. 

 

Porter (1985) também entra na discussão e conceituação, destacando que há 

uma confusão entre eficácia operacional e estratégia e que as empresas estão 
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investindo apropriadamente em energia para se tornarem mais enxutas e mais 

rápidas, o que as tornou eficiente. Porém, eficácia operacional não é estratégia, 

mas sim uma vantagem competitiva. 

 

O mesmo autor, em 1993, defende que a competitividade é a habilidade ou 

talento resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um 

desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência. E esse desempenho 

superior que se trata do caminho percorrido é o seu conceito sobre estratégia, ou 

seja, o plano de ação para guiar essa superioridade junto ao mercado competidor. 

 

Estratégia é definida por Quinn et al. (2006, p. 53) como “um padrão ou plano que 

integra as principais metas, políticas e sequências de ação da organização em um 

todo coeso”. Para o autor, uma estratégia bem elaborada ajuda a organizar e 

alocar os recursos de uma empresa em uma postura única e viável, baseada em 

suas competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no 

ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes inteligentes. 

 

Contudo, Marins (2004) não define estratégia, mas aborda a importância do seu 

uso por parte do empresário rural, comentando que já não basta plantar, contar 

com as condições climáticas favoráveis, colher e ter bons índices de 

produtividade. É preciso desenvolver a melhor estratégia de compras dos seus 

insumos, de plantio, da condução da cultura, da colheita e principalmente uma 

estratégia de venda bem-definida que lhe proporcione preços médios de venda 

satisfatórios. 

 

O uso de uma estratégia bem-definida e alinhada ao negócio em questão (o 

produtor rural) pode trazer benefícios duradouros ao produtor, proporcionando, ao 

mesmo tempo, além de redução no custo de produção, controle de seus 

indicadores de econômicos e financeiros e uma imagem profissional e 

competente de quem sabe o que faz (MARINS, 2004). 

 

Na linha de pensamento de Araújo (2003), a parte de comercialização dos 

produtos agrícolas requer muita informação e estratégia bem-definida por parte do 
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produtor rural, para que o mesmo não “jogue fora” todo o esforço de competência 

empregado nas fases anteriores do processo produtivo. 

 

Arbage (2006) corrobora com o autor citado anteriormente ao mencionar que 

quando há um plano produtivo e comercial desenvolvido estrategicamente pelo 

produtor rural, as chances de ganhos mais expressivos são exponenciais.  

 

Agora é hora de falar do marketing e sua relação com o produtor rural. Pode-se 

também dizer que dessa união surge o que se conhece como marketing rural, que 

nada mais é do que o marketing ou a ferramenta de marketing aplicado à cadeia 

produtiva do agronegócio. 

 

Segundo Drucker (2010), falar dos objetivos do marketing pode induzir a certa 

dose de equívocos. O bom desempenho nessa área, para ele, baseia-se, na 

realidade, em uma série de objetivos relacionados a alguns pontos:  

• Produtos e serviços atuais nos mercados atuais; 

• abandono do “ontem”, em matéria de produtos, serviços e mercados; 

• novos produtos e serviços nos mercados atuais; 

• novos mercados; 

• a organização encarregada da distribuição; 

• padrões aplicados aos serviços e bom desempenho nessa área; 

• padrões aplicados ao crédito e bom desempenho nessa área. 

 

Kotler e Keller (2006) propõem que o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais. E para uma definição mais 

simplista, eles falam em suprir as necessidades com lucratividade. Resumindo, os 

autores abordam, entre outras coisas, no conceito de marketing, o objetivo maior, 

que é a lucratividade, a partir de percepções que estimulam desejos que finalizam 

numa relação de troca (compra x venda) no capitalismo. 

 

Marketing é definido como “função gerencial, que busca ajustar a oferta da 

organização e demandas específicas do mercado, utilizando como ferramenta um 

conjunto de princípios e técnicas” (ROCHA; CHRISTENSEN, 2009, p. 32). E 
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ainda pode ser visto também como um processo social dentro da lei de oferta e 

demanda de produtos ou serviços que atendam às necessidades sociais. 

 

Cobra (2010, p. 29) aborda o marketing, conceituando que “é mais do que uma 

forma de sentir o mercado e adaptar produtos ou serviços – é um compromisso 

com a busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas”. Para explorar 

melhor o conceito do autor, vale lembrar-se do fator “sobrevivência” que o mesmo 

trata em sua obra. Para ele, as empresas, na busca pela permanência no 

mercado, acabam por descobrir a importância de se orientar pelas necessidades 

e exigências do mercado. 

 

O marketing já era utilizado na Idade Média, quando um artesão levava seu 

produto até uma praça, oferecia-o aos consumidores por determinado valor e 

realizava a venda pessoal ou mesmo anunciava em voz alta os artigos que 

desejava vender (LAS CASAS, 2009). Já havia, nessa época, um trabalho 

sincronizado de algumas ferramentas do marketing muito usadas e discutidas 

hoje, como, por exemplo, o estudo do produto ou serviço que se deseja oferecer, 

a escolha do ponto de venda que se trata da distribuição do produto ou serviço, 

do preço a ser vendido o produto e do anúncio do mesmo, promovendo sua 

comercialização. 

 

A ideia central do marketing é resumida por McDonald (2008, p. 2) como “a 

criação de uma compatibilidade entre as capacidades de uma empresa e os 

desejos dos consumidores a fim de atingir os objetivos de ambas as partes”. 

 

Com tantas definições referenciadas em parágrafos anteriores, talvez isso 

pudesse tornar difícil a compreensão do marketing, porém, como se pode 

observar, os autores discorrem sobre um mesmo ponto de vista: de que o 

marketing é uma ferramenta que trabalha para o atendimento das necessidades e 

desejos humanos, provocando no comprador o consumo, que é a relação de troca 

entre o bem (produto ou serviço) e o dinheiro (moeda) num sistema mercantil de 

compra e venda. Dessa forma, as empresas obtêm lucro com a venda. 
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A função do marketing, segundo Las Casas (2009), Cobra (2010) e Kotler e Keller 

(2006), é, em resumo, mostrar ao mercado potencial a disponibilidade do produto 

que a empresa deseja oferecer, de forma a atingir melhor percepção, seja de 

qualidade, satisfação e/ou diferencial de classe social. 

 

O produtor, então, pode se valer dessa ferramenta para promover seu produto, 

seja com o consumidor final, seja com a rede de fornecedores. Basta saber o 

caminho que deseje percorrer e desenvolver sua melhor eficiência administrativa 

para que colha bons resultados. 

 

 

2.11 Síntese das contribuições teóricas 

 

Nos quadros a seguir, procurou-se ligar os principais conceitos deste estudo com 

os autores que fundamentam o referencial teórico e a sua relação com o tema. 

 

QUADRO 8 - Síntese do tópico 2.1 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 

2.1 - Aspectos gerais do 
agronegócio 

Araújo (2003) Abordagem genérica 
Buranello (2011) Conceito 

Brum (2005) Conceito 
Arbage (2006) Conceito 
Callado (2006) Abordagem técnica 

Mendes e Padilha (2007) Conceito 
Batalha (2001) Conceito de cadeia produtiva 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 9 - Síntese do tópico 2.2 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 

2.2 - O agronegócio no 
Brasil em números 

FAO (2006) Indicadores econômicos 
Brasil (2007) Indicadores econômicos 
Brasil (2009) Indicadores econômicos 
FGV (2012) Indicadores econômicos 

Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) Indicadores econômicos 
Abipecs (2009) Indicadores econômicos 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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QUADRO 10 - Síntese do tópico 2.3 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 
 

2.3 - Administração rural 

Silva (2009) Conceito 
Santos (1993) Evolução 
Fayol (1989) Conceito 

Maximiano (2006) Conceito 
Bateman e Snell (1998) Conceito 

Zylbersztajn (2002) Evolução 
Ramos e Reydon (1995) Evolução 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 11 - Síntese do tópico 2.4 

Tópico Autores Relação com o tema 
 

2.4 - Particularidades da 
atividade rural 

Marion (2000) Descrição 
Valle (1985) Descriçao 

Tejon e Xavier (2009) Abordagem 
Callado (2006) Abordagem 
Batalha (2001) Abordagem 

  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 12 - Síntese do tópico 2.5 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 

2.5 - Gestão de custos na 
atividade agropecuária 

Brum (2005) Abordagem 
Buranello (2011) Abordagem 
Brandão (1992) Gestão 
Santos (1993) Custos 
Oliveira (2008) Gestão 

Silva (1996) Custos 
Dutra (2003) Custos 

  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 13 - Síntese do tópico 2.6 

Tópico Autores Relação com o tema 
 

2.6 - Sistemas de 
comercialização agrícola 

Araújo (2003) Abordagem 
Silva (1996) Conceito 

Callado (2006) Abordagem 
Batalha (2001) Abordagem 
BM&F (2007) Conceito 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 14 - Síntese do tópico 2.7 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 

2.7 - Gestão de processos e 
tecnologia da informação 

Laurindo e Rotondaro (2011) TI – Tecnologia da info. 
Goleman et al. (2009) TI – Tecnologia da info. 

Davenport (1994) Conceito 
Velloso (2004) Conceito 
Jamil (2001) Informação 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 



 68 

QUADRO 15 - Síntese do tópico 2.8 

Tópico Autores Relação com o tema 
 

2.8 - Sistema de informação 
gerencial 

Jamil (2001) Conceito 
O’Brien (2004 Conceito 
Davis (1994) Conceito 

Laudon e Laudon (1999) Conceito 
 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 16 - Síntese do tópico 2.9 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 
 

2.9 - O uso de software na 
empresa rural 

Norton (1996) Conceito 
Prado (1999) Conceito 

Farmer e Venema (2007) Conceito 
Deitel, Deitel e Choffnes (2005) Conceito 

Stallings (2002) Importância 
Pressman (1995) Importância 

Copeland, Koller e Murrin (2002) Importância 
  Fonte: elaborado pelo autor. 

 

QUADRO 17 - Síntese do tópico 2.10 

Tópico Autores Relação com o tema 
 
 
 
 
 

2.10 - O uso do marketing e 
estratégia pelo empresário 

rural 

Thompson, Strickland III e 
Gamble (2008) 

Estratégia 

Barney e Hesterly (2007) Estratégia 
Porter (1985) Estratégia 
Porter (1993) Estratégia 

Quinn et al. (2006) Estratégia 
Marins (2004) Estratégia 
Drucker (2010) Marketing 

Kotler e Keller (2006) Marketing 
Rocha e Christensen (2008) Marketing 

Cobra (2010) Marketing 
Las Casas (2009) Marketing 
McDonald (2008) Marketing 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

Este capítulo apresenta de forma mais específica as formas e métodos para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo e análise dos resultados, no intuito de 

levar à compreensão sobre sua importância e colaboração deste para trabalhos 

futuros em função das carências de referências sobre o tema em questão. 

 

Para tanto, foi realizada pesquisa de campo entre os meses de agosto e setembro 

do ano de 2012, a fim de obter informações sobre a opinião dos empresários 

rurais de Rio Verde-GO., na tentativa de esclarecer os motivos qualitativos do uso 

e não uso da ferramenta tecnológica (software). 

 

A proposta desta pesquisa baseia-se na investigação/ identificação da percepção 

de dois grupos de produtores rurais, sendo um que usa software para 

gerenciamento de suas informações e outro que não faz o uso da ferramenta 

tecnológica. A finalidade é buscar esclarecimentos sobre os motivos pelos quais 

alguns produtores ainda não fazem uso da ferramenta e os que fazem uso e 

também por que não conseguem extrair o máximo de gerência dos mesmos. 

 

Além disso, busca-se acompanhar mais de perto o desenvolvimento deste 

trabalho para que se possa comparar o que é proposto fazer pela parte 

documental estabelecida por um objetivo profissional e o que está sendo 

realizado na prática.  

  

As respostas dos empresários rurais, objeto de estudo desta dissertação, 

permitiram analisar a existência ou ausência de fatores importantes para o 

desenvolvimento de novas estratégias por parte das empresas que desenvolvem 

e oferecem o software ao mercado. Isso faz com que tais empresas possam, 

então, ter segurança quanto aos indicadores que favorecem ou desfavorecem o 

uso e comercialização de softwares específicos de administração rural.  
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Conforme Richardson (1999), método é o caminho ou a maneira pela qual se 

pode chegar a um determinado objetivo, diferenciando-se, assim, do conceito de 

metodologia, que se refere aos procedimentos e regras utilizadas pelos métodos. 

 

 

3.1 Ambientes da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada com empresários rurais, também conhecidos como 

produtores rurais, do município de Rio Verde-GO, entre os meses de agosto e 

setembro de 2012. 

 

No início do século XIX, quando Goiás era constituído ainda de muitos espaços 

vazios e de latifúndios improdutivos, José Rodrigues de Mendonça e sua família 

transferiram-se de Casa Branca, São Paulo, para terras às margens do rio São 

Tomás, onde tomaram posse delas e, assim, começaram a escrever a história de 

Rio Verde. Esse desbravamento tornou-se o embrião do município de hoje. 

  

No século passado, Rio Verde despontou entre as demais cidades tanto na 

economia como na infraestrutura, sendo a primeira cidade do estado a possuir 

rede de água encanada. 

  

O grande marco de arrancada para o desenvolvimento aconteceu em 1970. Com 

a abertura dos cerrados, a agricultura começou a florescer e atraiu agricultores de 

São Paulo e da região Sul. Eles trouxeram maquinários, tecnologias, recursos e 

experiências que transformaram o município no maior produtor de grãos de Goiás 

e um dos destaques do país.  

 

Na agricultura, Rio Verde é o maior produtor de grãos do estado, maior 

arrecadador de impostos sobre produtos agrícolas e centro difusor de novas 

tecnologias. Quando se fala de sua agricultura, fala-se de grandeza. A produção 

agrícola do município é de quase 1,2 milhão de toneladas por ano nas mais 

variadas culturas, como arroz, algodão, soja, milho, sorgo, milheto, feijão, 

girassol. O município é responsável por 1,2% da produção nacional de grãos. A 

área plantada ultrapassa 378.853 mil hectares (IBGE, 2010). 
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 Esses números na agricultura de Rio Verde são resultados da utilização de 

tecnologia de ponta, de primeira linha, com armazéns de capacidade superior a 1 

milhão de toneladas em unidades modernas, seguras e cada vez mais próximas 

dos campos produtores - o que reduz os custos e facilita o transporte - aliadas à 

profissionalização do produtor e à união da classe produtora em diferentes 

entidades, como a Associação de Produtores de Grãos (APG), Cooperativa Mista 

dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano (COMIGO), Clube dos Engenheiros 

Agrônomos (CEAGRO), Clube Amigos da Terra (CAT), Sindicato Rural de Rio 

Verde, Centro de Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Rio Verde e a 

Universidade de Rio Verde (FESURV), buscando juntos alta tecnologia. 

  

Tão expressiva produtividade é obtida sem agressões ao meio ambiente. Cerca 

de 90% das culturas são feitas no sistema de plantio direto, o que favorece a 

preservação ambiental, evitando erosões e assoreamento, reduzindo 

consideravelmente as agressões ao meio ambiente. O município possui, ainda, 

convênios com a Agência Ambiental do Estado de Goiás e com o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

  

Rio Verde foi o primeiro município no estado a implantar a Central de 

Recebimento de Embalagens de Defensivos Agropecuários, licenciada pelos 

órgãos ambientais e que atua num raio de 200 quilômetros. Seu objetivo é reduzir 

a poluição ambiental. 

  

Por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o 

município tem convênio com a Agência Ambiental do Estado de Goiás e o poder 

de conceder licença ambiental em todos os níveis. Possui também convênio com 

o INCRA para emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). 

  

Na verdade, Rio Verde ainda é um importante setor para a economia local, uma 

referência para o estado, com grande participação no rebanho nacional e que 

conta com milhões de cabeças em engorda, além de o município ser um dos 

maiores produtores de leite de Goiás, com mais de 50 milhões de litros/ano 

(IBGE, 2010). 

  



 72 

Praticamente toda a produção é comercializada localmente e no mercado 

nacional, já que a cidade conta com três grandes laticínios e outros de menor 

porte. A pecuária de corte abastece o mercado interno e externo com um 

frigorífico que abate 700 cabeças por dia, representando 40% da produção 

exportada (IBGE, 2010). 

  

No total, atualmente, Rio Verde possui 390.000 cabeças de bovinos, 35.000 

vacas ordenhadas, 404.000 suínos, 12.110.000 aves e 7.100 equinos, além da 

produção trimestral de mais de 22.939.812 unidades de ovos (IBGE, 2010). 

 

O PIB municipal em 2009 foi de R$ 4.260 bilhões, o PIB per capita do mesmo ano 

foi de R$ 26.133,55 e a composição do PIB em 2008 se deu assim (IBGE, 2010): 

� Valor adicionado bruto da agropecuária: R$ 676,226 milhões; 

� valor adicionado bruto da indústria: R$ 1,407 bilhão; 

� valor adicionado bruto dos serviços: R$ 1,799 bilhão; 

� impostos sobre produtos líquidos de subsídios: R$ 377,256 milhões. 

 

Hoje, com 8.379,661 km² de extensão territorial e 164 anos de existência, Rio 

Verde conta com mais de 200 mil habitantes e tem registrado, em sua história, 

gloriosas páginas de luta, de trabalho e de talento. Se seu passado foi grandioso, 

o futuro se apresenta confirmando a vocação da cidade em continuar crescendo 

em todos os sentidos (IBGE, 2010). 

  

Cada vez mais o município é atrativo para novas empresas e grandes indústrias, 

sem abandonar a atividade que deu início à sua história de sucesso: a 

agropecuária, cada vez mais moderna e tecnificada. Atualmente, Rio Verde é 

mais do que uma grande cidade de Goiás, é um polo econômico que cresce junto 

com o Brasil. 

 

 

3.2 Caracterização e modelo da pesquisa 

 

Quanto à natureza de pesquisa, o estudo caracteriza-se como descritivo, que tem 

por finalidade “observar, registrar e analisar os fenômenos sem, entretanto, entrar 
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no mérito de seu conteúdo” (OLIVEIRA, 2004). Na pesquisa descritiva não há a 

interferência do investigador, o qual apenas procura descobrir, com o necessário 

cuidado, a frequência com que o fenômeno acontece. 

 

O modelo de abordagem usado foi o qualitativo. Collins preleciona que em 

pesquisas qualitativas “[…] há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito, que não pode ser traduzido em números”. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 

qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 

natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-

chave. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente. O 

processo e seu significado são os focos principais de abordagem (COLLIS; 

HUSSEY, 2005, p. 26). 

 

O método e as técnicas de análise adotadas constituem-se na experiência em 

análise e solução do problema pelo pesquisador. Dessa forma, pode-se ter um 

estudo de caso com um grupo de produtores rurais, conduzido a partir de 

aspectos qualitativos (GONÇALVES; MEIRELLES, 2004). Os autores garantem 

que o método qualitativo é mais adequado para a investigação de valores, 

atitudes, percepções e motivações do público pesquisado, voltado para a 

preocupação em entendê-los, em toda a sua profundidade, oferecendo 

informações de natureza mais subjetiva. E, por fim, afirmam que o pesquisador é 

o principal instrumento de investigação. 

 

De acordo com Yin (2005), o método qualitativo não deve ser confundido com 

estudo de caso.  

 

Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação para se 
preservar as características holísticas e significativas dos 
acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais e a maturação de setores 
econômicos (YIN, 2005, p. 20). 
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Para Malhotra (2001), a pesquisa qualitativa é uma metodologia não estruturada e 

de natureza exploratória, baseada em amostras pequenas, para prover critérios e 

compreensão do cenário do problema. Pode utilizar técnicas qualitativas como 

grupos de foco, associação de palavras (pedir que os entrevistados indiquem 

suas respostas a palavras de estímulo) e entrevistas em profundidade (entrevistas 

individuais que sondam os pensamentos dos entrevistados). “A pesquisa 

qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema, 

enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplicar alguma 

forma da análise estatística” (MALHOTRA, 2001, p. 155). 

 

 

3.3 Unidade de análise e observação 

 

A unidade de análise é o município de Rio Verde, que é o maior produtor de grãos 

do estado de Goiás e um dos maiores do Brasil, tornando o município um cluster7 

no segmento de grãos e referência em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia 

para o campo. A unidade de observação são os produtores que participam desse 

contexto. Foram escolhidos 10 produtores para compor-se a amostra. 

 

Quanto à unidade de observação, os 10 entrevistados foram identificados por 

critério de acessibilidade, sendo que cinco deles usam softwares de 

gerenciamento rural e se enquadraram no questionário A; e outros cinco que não 

fazem o uso da ferramenta tecnológica se enquadraram no questionário B. 

Vergara (2007) afirma que a amostra não probabilística por acessibilidade 

seleciona os elementos de acesso a eles, distante de qualquer processo 

estatístico.  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Um cluster, no mundo da indústria, é uma concentração de empresas que se comunicam por 
possuírem características semelhantes e coabitarem no mesmo local. Elas colaboram entre si e, 
assim, se tornam mais eficientes. 
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3.4 O Instrumento de coleta de dados 

 

O questionário A conta com 23 perguntas divididas em seis quadrantes de 

objetivos de resposta. O questionário B é da mesma forma, porém as sete 

primeiras perguntas são idênticas e estão inseridas nos três primeiros quadrantes 

de perguntas, sendo os dois primeiros em sua totalidade e o terceiro com apenas 

uma pergunta idêntica (pergunta 7). A partir da 8ª. pergunta, trata-se 

especificamente sobre a opinião do empresário rural do uso ou não uso de 

sistemas de gerenciamento rural e de suas percepções opiniões sobre benefícios, 

malefícios e propensão a mudanças. 

 

 

3.5 Técnica de coleta de dados 

  

Os 10 produtores escolhidos foram entrevistados em seus recintos de trabalho ou 

propriedade rural, em que os mesmos geralmente se concentram para a 

realização de suas atividades diárias. Essas entrevistas foram realizadas pelo 

próprio autor entre os meses de agosto e setembro do ano de 2012.  

 

Segundo Gil (1999), a entrevista é uma forma de interação social na qual o 

investigador se apresenta ao entrevistado e lhe propõe alguns questionamentos 

para conseguir dados, sendo que uma das partes busca dados e a outra é a fonte 

das informações. Todas as entrevistas foram gravadas e identificadas. 

 

Ainda segundo Gil (1999), questionário é um instrumento utilizado para o 

levantamento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses e expectativas. 

Apresenta vantagens como atingir significativo número de pessoas, mesmo que 

dispersas, não exigir tratamento dos pesquisadores, garantir o anonimato dos 

pesquisadores e reduzir a exposição do pesquisador à influência do entrevistado. 

 

 

 

 

 



 76 

3.6 Técnicas de análise e tratamento dos dados 

 

A análise dos dados tem como objetivo organizar e classificar os dados de forma 

a permitir o fornecimento de respostas ao problema estudado e a interpretação 

dos dados na busca por um sentido mais amplo das respostas e conhecimento 

obtidos anteriormente (GIL, 1999).  

 

Segundo Laville e Dionne (1999), a análise de conteúdo busca esclarecer 

diferentes características e extrair a significação do conteúdo, a partir da 

demonstração e estruturação dos seus elementos.  

 

O processo de análise foi realizado comentando-se cada parágrafo ou fala da 

entrevista, juntamente com cada tabulação do questionário e buscando-se a 

relação entre elas e entre os problemas a serem investigados, especialmente 

quanto ao nível de percepção avaliado. No final, foram descritos os resultados 

alcançados pela investigação sobre qual a opinião dos produtores rurais para com 

o uso de softwares de administração rural. 

 

 

3.7 Sínteses dos conceitos metodológicos 

 

No QUADRO 18, procurou-se ligar os conceitos da metodologia adotada com os 

principais autores que a fundamentam neste estudo. 

 

QUADRO 18 - Síntese dos conceitos da metodologia 

Tópico Autores Relação com o tema 
 

3 - Metodologia 
Richardson (1999) Método 

Oliveira (2004) Pesquisa descritiva 
Collis e Hussey (2005) Pesquisa qualitativa 

Yin (2005) Pesquisa qualitativa 
Malhotra (2001) Pesquisa qualitativa 
Vergara (2007) Amostra 

Gil (1999) Entrevista 
Laville e Dionne (1999) Análise do conteúdo 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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4 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

4.1 Apresentação do perfil dos entrevistados 

 

Foram caracterizadas, por meio de um breve histórico, as pessoas que compõem 

a pesquisa. Escolheram-se, por conveniência, perfil empreendedor rural, que 

possui sistemas estratégicos de gerenciamento rural, assim como os que não 

fazem uso dos mesmos. Como escrito nos procedimentos metodológicos, a 

amostra conta com cinco produtores que fazem o uso do software de 

gerenciamento rural e outros cinco que não fazem o uso da ferramenta 

tecnológica. 

 

Apresentam-se, nos QUADRO 19 e 20, as principais características dos 10 

entrevistados - cinco enquadrados no questionário A e outros cinco no 

questionário B. 

 

QUADRO 19 - Perfil dos entrevistados do questionário A – produtores que fazem uso do 

software 

Entrevistado Modelo a 
referenciar 

Idade Formação 
Profissional 

Área média 
cultivada/ano 
em hectares 

Principais 
culturas 

Data da 
entrevista 

 
Produtor 1 

 
P 1 

 
28 

Eng. agrônomo  
4.500,00 

Soja, milho, 
feijão e algodão. 

 
06/08/12 

 
Produtor 2 

 
P 2 

 
76 

Eng. agrônomo  
13.000,00 

Soja, milho, 
algodão e cana 

de açúcar. 

 
12/08/12 

Produtor 3 P 3 50 Eng. agrônomo 200,00 Soja, milho e 
algodão. 

19/08/22 

Produtor 4 P 4 44 Processos 
Gerenciais 

6.120,00 Soja e milho 25/08/12 

 
Produtor 5 

 
P 5 

 
55 

Sem formação 
profissional 

 
3.500,00 

Soja, milho e 
feijão. 

 
01/09/12 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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QUADRO 20 - Perfil dos entrevistados do questionário B – produtores que não fazem o uso 

de software 

Entrevistado Modelo a 
referenciar 

Idade Formaça 
Profissional 

Área média 
cultivada/ano 
em hectares 

Principais culturas Data da 
entrevist

a 
 

Produtor 6 
 

P 6 
 

38 
Eng. 

agrônomo 
 

2.000,00 
Soja, milho, feijão, 

trigo e sorgo. 
 

05/09/12 
 

Produtor 7 
 

P 7 
 

33 
Sem formação 

profissional 
 

2.000,00 
Soja, milho, e 

feijão. 
 

07/09/12 
 

Produtor 8 
 

P 8 
 

30 
Matemática  

6.000,00 
Soja, milho e cana 

de açúcar. 
 

14/09/22 
 

Produtor 9 
 

P 9 
 

35 
Sem formação 

profissional 
 

2.000,00 
Soja, feijão e 

milho. 
 

22/09/12 
 

Produtor 10 
 

P 10 
 

55 
Tec. agrícola  

2.000,00 
Soja, milho, cana 
de açúcar e feijão. 

 
26/09/12 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 
Percebe-se que a unidade de observação não probabilística contemplou, 

propositalmente, produtores rurais de várias gerações, tanto jovens (entre 28 e 30 

anos), de meia-idade (31 e 45 anos) como os mais experientes (46 a 80 anos) em 

sua totalidade dos entrevistados, pelo fato de existirem mais chances de se 

perceberem as concordâncias ou discordâncias de ambos sobre o mesmo tópico 

pesquisado. 

 

Arbage (2006) defende que o meio rural precisava se inovar e reinventar com a 

nova geração, pois os produtores acima dos 50 anos de idade e com dada 

experiência de anos anteriores se tornaram resistentes à propensão ao uso de 

inovações não só tecnológicas, como também de informação. E com isso a 

atividade perde a oportunidade de se articular em forma de uma nova plataforma 

ou modelo de desenvolvimento econômico. 

 

Outro questionamento que se deseja investigar, que justifica a busca pelo público 

entrevistado é saber se eles, independentemente da idade, experiência ou 

geração, conseguem definir qual o conceito da atividade em que estão inseridos e 

como analisam o atual momento do setor. 
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4.2  Exibição dos dados da coleta 

 
O QUADRO 21 mostra as respostas dos entrevistados do questionário A. E o QUADRO 22 as do questionário B. 

 
QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

Pergunta 1 - Como você definiria o termo ou cadeia “agronegócio”? 
“O agronegócio é toda a cadeia 
que envolve agricultura, 
pecuária, indústria, distribuição e 
fornecedores, ou seja, toda a 
cadeia de stakholders ou cluster 
que envolve a atividade. O 
agronegócio tem a agroindústria 
de transformação dentro do 
processo e não só produção”. 

“O agronegócio principal-
mente atualmente é um 
excelente negócio, tanto 
agricultura como pecuária 
nesse país, Brasil, e 
prioritariamente nossa 
região, Goiás, Rio Verde, 
quase que não existe lugar 
nenhum igual a isso aqui”. 

“Produção, nossos produtos da 
região, soja, milho, algodão, 
também pecuária de corte, tudo 
que gira dinheiro, é o motor 
propulsor da nossa região”. 

“Uma atividade que dentro da 
nossa região é a principal mola 
propulsora de desenvolvimento e 
quem está na atividade, está 
numa situação confortável, 
desde que trabalhe profissional, 
com estrutura bem definida e ser 
altamente profissional. Então, 
que está dentro do agronegócio 
e quiser manter esses benefícios 
tem que prezar por isso”. 

“Agronegócio é a organização dos 
fatores de produção (capital, 
trabalho, terra) ao qual se faz o uso 
das melhores técnicas dadas pelos 
órgãos de pesquisa e pelo 
desenvolvimento tecnológico, 
fazendo com que venhamos a 
conquistar os objetivos dentro do 
processo de produção agrícola”. 

2 - Como você analisa nossa atual conjuntura do agronegócio? 
“Dentro da porteira o 
agronegócio é altamente 
eficiente e que fora da porteira 
sofre alguns gargalos 
principalmente logísticos. O 
Brasil tem uma capacidade de 
produzir alimentos pro Mundo. O 
custo Brasil atrapalha a 
competitividade de seus 
produtos se comparado aos 
EUA, o custo de escoamento da 
safra é muito menor. Há uma 
dificuldade de encontrar 
caminhão, por exemplo, para 
fazer frete. Se a coisa está ruim 
vai ficar pior”. 

“Eu analiso que o 
governo federal 
principalmente, a 
logística para o 
agropecuarista está 
péssimo, se o governo 
investir, tenho 
convicção absoluta, que 
o agropecuarista 
brasileiro será 
imbatível”. 

“Hoje, principalmente soja e milho 
que estão em patamares elevados, 
e até preocupante, pois fica um 
pouco sem referencia de preço. 
Quando aumenta o preço dos 
produtores (soja e milho) sobe tudo 
e depois para descer fica 
complicado, e este filme nós já 
vimos antes. Seja lá em cima, o 
produtor investe muito, áreas não 
tão boas, aí vem gente que não é 
da área e quer plantar, porque acha 
que o negócio está dando dinheiro 
e não são profissionais da área. 
Isso já aconteceu e lá na frente isso 
da prorrogação. Tem que ter limite. 
Tem muitos aventureiros que 
vamos ver o resultado ruim lá na 
frente”. 

“De uma forma geral, falando 
mais de soja e milho, está 
num momento impar. Nunca 
se teve uns preços tão altos e 
bons como os de hoje, claro 
que o agricultor que o 
objetivo final é ter 
rentabilidade, dentro de 27 
anos que estou na atividade, 
nunca vi um ano bom como 
este”. 

“Está bastante crescente, pois 
nesses últimos anos, a gente 
tem observado a melhoria da 
tecnologia empregado no 
campo tanto na parte de 
equipamentos, insumos e 
sementes, crédito e também um 
mercado crescente em termos 
de consumo, expansão. Então o 
agronegócio atualmente este 
bem acelerado e nós temos a 
oportunidade de estar 
participando dele”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

3 - Você acredita que houve mudanças nos últimos anos na forma de gerenciar seu negócio? Quais? Por quê? 
“Muito! Antes tudo era focado na 
fazenda, operacional e no 
trabalho das pessoas. Hoje tem 
um back office, uma estrutura 
por traz que todos necessitam 
para gerir o negócio. A gestão é 
um fator importante tão quanto o 
operacional. As gerações dos 
pais sabem produzir, a nova 
geração mais do que produzir 
tem que entender a gestão do 
negócio. O maior desafio hoje do 
produtor é saber gerir, por isso 
eu perco muito tempo no 
escritório hoje”. 

“Sim, mudanças? Várias! 
Um grande problema é 
que de um modo geral, 
tanto o agrônomo como o 
zootecnista, o veterinário 
não estão pré-parados, 
existe uma minoria, e uma 
grande parte destes 
técnicos estão 
desatualizados e isso aí 
daí sacrifica muito o 
produtor, pois compete a 
nós, formar esse 
profissional e criar uma 
equipe competente e 
qualificada que consiga 
tocar pecuária e 
agricultura”. 

“Com certeza, temos uma 
área de pesquisa e damos 
assessorias a alguns outros 
colegas de profissão 
(produtor rural). E você que 
os produtores estão cada 
mais preocupados com 
custos, você percebe que 
todos estão buscando uma 
melhor forma de gerenciar 
para ter o controle de custos 
na mão, e estão investindo 
bastante. Essa turma não 
tem quem segura mais, eles 
estão com o pé no chão, não 
são aventureiros e vão 
embora”. 

“Com certeza! Houver 
mudanças e mudanças muito 
grandes, como eu falei 
anteriormente, temos que 
profissionalizar e continuar 
trabalhando. E de 18 anos 
pra cá, houver uma mudança 
gritante na forma de 
administrar. É uma atividade 
que num cabe mais o 
amadorismo, temos que cada 
vez mais ter o custo de 
produção na mão. Ou seja, 
saber o que você pode ou 
não fazer e para isso você 
tem que se profissionalizar e 
trabalhar com informação e 
não com o achismo mais. 
Hoje não da mais pra falar 
em produtor rural, mas sim 
em empresário rural. Então 
ele tem que tratar a atividade 
dele como empresa”. 

“Sim! Em virtude da melhoria de 
tecnologia e todos os fatores 
anteriormente falado, exige um 
pouco mais de profissionalismo 
e a gente precisa estar 
acompanhando isso. O que 
significa treinamento, 
motivação, qualificação de 
pessoal, então nesse sentido 
que tenho procurado fazer”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

4 - As mudanças nos cenários e nos acontecimentos do agronegócio nos últimos 20 anos são favoráveis ou desfavoráveis? 
“Com certeza são favoráveis, a 
globalização são favoráveis, a 
entrada dos fundos de 
investimento em commodities, 
pois, da uma volatilidade diária 
maior que antigamente. O fato 
do dinheiro está saindo das 
mãos dos papeis do governo e 
vindo para o agronegócio é 
muito favorável para o setor, 
pois o agronegócio traz 
estabilidade. Em tempos de 
crises os fundos tiram dinheiro 
de outros investimentos e 
investem em commodities. A 
estabilidade da econômica 
brasileira a partir do plano real 
para cá está melhor, a entrada 
das multinacionais, tradings, 
ajudam na competição por 
mercado e assim o produtor sai 
favorecido. Principalmente em 
rio verde, que as coisas estão 
inflacionadas, porque todos 
querem estar aqui para comprar 
nossa soja. Rio Verde recebe 
num saco de soja 2 ou 3 reais a 
mais que Jataí e Mineiros, que 
não justifica por conta de frete. 
Justamente por Rio Verde ter a 
disputa de mercado”. 

“Muito favorável, só que 
na prática o governo não 
tem interferência quase 
nenhum. Quando você 
parte para uma 
multinacional, então, 
houver uma convergência 
para meia dúzia de 
multinacionais, e a 
agricultura acaba ficando 
amarrado. Se você tem, 
por exemplo, a Cargill que 
no caso do adubo domina 
o mercado, infelizmente 
nesses últimos 10 anos 
cresceu muito e ficamos 
na mão de duas ou três”. 

“Com certeza favoreceu, 
hoje com a globalização, 
com a internet. para você 
ver, todas as propriedades 
que eu vou hoje possui 
internet, e isso deixa as 
mesmas interligada e isso 
mostra a evolução do 
produtor”. 

“Muito favorável, porque 
além da mudança de 
estrutura e na forma de você 
gerenciar, houve como em 
qualquer atividade a entrada 
da tecnologia de forma 
muito forte. E é uma das 
formas que se você quiser 
manter na atividade, investir 
em tecnologia”. 

“Favorável, é claro, pois, só veio 
evoluindo e por isso estamos no 
momento que nos encontramos 
hoje. Um incremento em todos os 
sentidos, e precisamos cada vez 
mais de treinamentos e qualificação 
nessa área”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

5 - Qual a importância da informação na sua gerência e tomada de decisão? 
“A informação é importante 
para o produtor, porque sempre 
agrega e às vezes torna-se 
indispensável. Pois tudo ou 
quase tudo hoje no meio rural é 
mediante a informação, sem 
ela não somos ninguém”. 

“A informação atualizada, 
ela significa tudo, porque, 
ao invés de forma um 
técnico, eu pegar uma 
informação de uma 
pessoa mais vivenciada e 
com aquela capacidade 
não de testar o próprio 
grupo, por tal razão a 
gente hoje tem assessoria 
por fora paga, isso é caro 
já trocamos vários, 
atualmente um grupo com 
muito conhecimento e os 
resultados de um modo 
geral tanto na parte 
agrícola e pecuária já 
apareceram e de um 
modo geral estamos 
acima da média do 
Brasil”. 

“Com certeza, sem 
informação você não vai a 
lugar algum. Você vai ficar 
isolado aí sem 
comunicação, hoje não tem 
espaço para isso, pois, hoje 
é momento eu nem sei 
dizer como funcionaria sem 
informação é até 
complicado de pensar. 
Hoje, por exemplo, é difícil 
pensar nas pessoas sem 
celular que é uma forma de 
estar conectado ao mundo. 
Então hoje é muito 
importante a informação”. 

“Ela é fundamental, porque 
sem informação, ou seja, sem 
você saber o que está 
acontecendo no mercado, 
sem saber o que há de 
novidade na área de 
tecnologia, seja na área de 
manejo ou maquinário, se 
você não tiver essas 
informações, você vai ficar 
pra traz. Hoje por nós 
estarmos usando dessa 
ferramenta, percebemos uma 
evolução, por exemplo, 
estamos trabalhando com a 
tecnologia RTK que é um 
software que fica embutido no 
piloto automático da máquina 
que faz as atividades 
programadas e mais precisas, 
mas claro que ainda 
precisamos de pessoas e 
temos que treiná-las para tal 
tarefa. É uma séria de fatores 
que junto faz alcançar o 
sucesso. E sem informação 
não se tem nada hoje, e ainda 
tem que correr atrás de quem 
tem, pois que tem sempre 
sairá na frente”. 

“É claro, toda a informação quando 
ela é consistente e tenha uma 
característica simplificada para que 
possa digerir é importante. Tanto 
informações de tecnologias quanto 
informações de mercado, como as 
formas de comercialização, 
aquisição de insumos, de 
contratação de financiamento, 
então tudo, as informações são 
importante e tem que chegar de 
forma clara, simples e objetiva para 
que possamos justamente facilitar o 
entendimento e a execução delas”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

6 - Quais são os fatores e/ou atributos que podem contribuir para o sucesso do seu negócio em termos gerenciais? 
“Controle de custos, de vendas, 
de compra. Produzir bem, 
também é importante, pois, 
dificilmente isso deixa o produtor 
no vermelho”. 

“Sim, porque no nosso 
caso principalmente a 
parte de comercialização 
deixa muito a desejar, por 
n razoes (bolsa, banco), 
eles sempre muito apoio 
agricultor mais dão mais 
ênfase ao pequeno 
produtor e o grande 
acaba caindo mão das 
empresas privadas e isso 
faz perder 
competitividade”. 

“Além da informação ele 
tem que estar atualizado, 
principalmente no que tange 
a tecnologias, as práticas 
culturais, pois, antigamente 
se produzia 40 sacas e hoje 
é 60, então está afinando 
cada vez mais da 
informação técnica, daqui 
uns dias chegarão a 80 e 
até em 100 sacos, por que 
não?”. 

“Informação, tecnologia, 
treinamento. Se não houver 
investimento nessa área, vai 
ficar pra traz. Porque cada 
vez mais as empresas do 
agronegócio está trabalhando 
de forma enxuta no que tange 
a pessoal. Então, esse 
profissional que fica na 
empresa tem que ser 
completo embasado e 
informado para ter 
competência de tomar 
decisão”. 

“A informação é a base de tudo. 
Existem outras formas talvez de 
ajudar a melhorar como a 
qualificação que está tudo baseado 
na informação. E quanto mais ela for 
clara e objetivo é o que importa”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

7 - Qual sua opinião sobre softwares de gerenciamento rural específico? 
“Não existe software perfeito, 
e todos serão difícil de 
implantar, já estamos no 
segundo software, pois o 
primeiro não teve sucesso. 
Tem gente que ainda defende 
o uso da planilha de Excel 
ainda, e eu sou contra, 
acredito que o software tem 
que funcionar, é uma questão 
de honra pra min. O problema 
dos softwares que hoje possui 
no mercado é que possui 
muita amarração, que dificulta 
um pouco mais no final vão 
ser importante. Tem software 
que fazem a contabilidade 
gerencial e isso é importante. 
O maior problema hoje é ter 
informação certa correta para 
fazer os lançamentos certos. 
Centro de custo máquina por 
máquina não é fácil, centro de 
custos por cultura, por fazenda 
controle por talhão também 
não é fácil”. 

“O produtor queria passar à 
pergunta para seu 
funcionário. Facilitaram 
bastante, os dados, 
organizações, decisões, a 
efeito de custo foi afinado, 
então isso foi bom 
(respostas do funcionário)”. 

“Eu vejo que são limitados ainda, 
eu sempre digo isso, pois eu vejo 
muita dificuldade no sistema, pois 
são muito ligados à contabilidade 
e muito pouco gerencial. Às 
vezes eu pergunto ao pessoal 
qual o custo operacional deles, e 
os mesmos respondem que não 
sabem. Qual é o custo? Eu 
pergunto, e é sempre a mesma 
coisa, há eu não tenho direito 
não, mas tenho algumas 
planilhas aqui que da pra 
controlar mais ou menos. Aí eles 
precisam tomar decisão e vão 
usar índices médio estatístico. Aí 
eu discordo, pois o produtor tem 
que ter o custo dele, e o Nectar 
faz muito bem à contabilidade, e 
como se sabe nem tudo que se 
gasta na fazenda pode ser 
contabilidade pra efeito fiscal 
então fica de fora, e se eu não 
lançar no meu gerencial vou 
mascarar o meu custo. Dessa 
forma tem muita gente que não 
sabe o que gasta, não sabe seu 
custo operacional. Eu uso o 
Nectar, por exemplo, mas nem 
sei mexer eu pego as 
informações dele que os 
funcionários me dão e jogo nas 
minhas planilhas de Excel. Que 
pra mim é melhor que o Nectar”. 

“Se você não tiver uma 
estrutura de informação 
que te de as respostas 
que você quer, dentro do 
seu processo de 
produção, você fica como 
uma pessoa que está 
atirando pra todo lado sem 
saber que resultado vai 
ter. Inclusive nos 
investimos nisso para ter a 
informação em tempo real, 
informação do que está 
acontecendo dentro do 
seu processo e aplicar 
decisões que otimizem 
resultados, evitem erros, 
riscos desnecessário. 
Serve também para 
comparação, saber de 
históricos anteriores, para 
saber se estou sendo 
eficiente ou não, então, 
hoje qualquer empresa 
que queira estabelecer em 
qualquer segmento 
precisa disso”. 

“Eles são importantes na 
medida em que você vai 
tomando conhecimento deles e 
na medida em que eles vão 
simplificando e reunindo 
informações que a gente possa 
ver e fazer a melhor gestão da 
atividade e isso tem contribuído 
muito, pois, facilita a tomada de 
decisão, os resultados e 
melhora os indicadores 
econômicos”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

8 - Qual foi e quando foi, seu primeiro contato com software de gerenciamento rural? Como aconteceu? 
“O primeiro contato com 
software foi o Nectar, pois a 
ideia era ter os controles na 
mão tudo em um sistema só. 
Igual uma empresa de 
comércio que tinha um 
software, nós achamos que 
tínhamos também que ter”. 

“Há mais de dez anos. Isso 
aconteceu por necessidade, 
pois meu genro é 
economista e sempre 
buscava melhorar a parte 
de coleta de dados, 
produção, custos, cultura 
por cultura, pecuária e isso 
nos trouxe uma grande 
realidade para ver se está 
tendo lucro ou não. Isso 
não acontecia 
antigamente”. 

“Há uns 10 anos atrás”. “25 anos atrás, quando eu 
ainda era funcionário 
cooperativa de Rio Verde. 
Quando iniciou o 
investimento nos CPDs”. 

“Tivemos contato através de 
informação, trocando ideia com 
quem já fazia uso de sistemas, 
as empresas maiores, por 
exemplo, e a gente procurou 
buscar mais informações sobre 
aquilo que se enquadraria 
melhor ao nosso negócio”. 

9 - Por que optou pelo uso de um software de gerenciamento rural? 
“Para ter o controle, a 
informação para tomada de 
decisão”. 

“Para tomar decisão de 
gerenciamento”. 

“Tinham vários produtores no 
mercado e não sabíamos 
escolher direito ainda qual o 
melhor, aí optamos por um 
mesmo sem conhecer e esse 
um foi o Nectar. Mas eu volto a 
bater na tecla de que tem que 
melhorar bastante, ser mais 
ágil simples e complicar 
menos”. 

“Melhorar o controle da 
atividade. Pois além da 
produção de grãos temos 
também a produção de 
sementes, então, 
precisávamos de um 
programa que nos ajudassem 
na questão de compra de 
insumos, controle de 
produção, parte financeira, 
contábil, no nosso caso de 
semente, um programa que 
ajudassem no controle de 
produção de semente que 
existe, o que foi descartado, 
comercializado, disponível 
etc”. 

“O objetivo mesmo da busca foi 
facilitar a busca de informações 
e com isso dar maior agilidade 
na gerência e tomada de 
decisão. Em virtude da 
velocidade de informações, 
técnicas, econômicas, nós 
buscamos se enquadrar nesse 
mercado”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

10 - Em qual ano você optou pela adoção e aquisição de um software de gerenciamento rural? 
“Em 2007 foi o uso, mas antes 
tinha um software em MS-DOS 
só para financeiro e não para 
controle das minhas atividades”. 

“2002” “2002” “2006” “2010” 

11 - Você acredita que de alguma forma sua atividade melhorou seu nível de eficiência em adotar o software? Por quê? 
“Eu acho que sim, mas tem muito 
para acontecer ainda. Tudo está 
ligado a processos, e o software 
despertou em muitas pessoas a 
necessidade de ter controle na 
mão”. 

“Sim, principalmente no 
processo de custo de 
produção e 
gerenciamento fiscal”. 

“Sim, lógico que ajuda, pois 
você consegue ver os 
gastos da empresa, onde 
você gasta mais, por 
exemplo, menos, é uma 
forma de ter tal informação 
muito importante. Um 
produtor não pode ficar sem 
isso”. 

“Com certeza, porque 
antigamente era na cadernetinha, 
era no papel, era no Excel, 
tivemos até certo momento o 
domínio do Excel, então hoje, 
dentro da empresa não 
aceitamos planilhas mais, pois, 
dessa forma não justifica o 
investimento feito no software. 
Mas é uma ferramenta que não 
tem como deixa (Excel). Quando 
optamos usar um sistema assim, 
foi para melhorar, aumentar 
nosso leque de informação. Pois 
a informação hoje é tanta, que se 
não tiver um software você não 
consegue gerenciar a atividade 
onde você está inserido. Um 
exemplo é de quando 
começamos a produzir sementes 
aqui, nós produzíamos na época 
25 mil sacos, volume 
considerável pra época, hoje 
estamos produzindo 540 mil e se 
não tiver um software para 
gerenciar isso, você não 
consegue ter o controle da sua 
produção”. 

“Agora é que a gente está 
conseguindo reuni um pouco 
mais de dados, houve muita 
necessidade de treinamento, 
muitas pessoas para fazer a 
coisa acontecer em virtude da 
amplitude que se iniciou a 
implantação do sistema. Talvez 
se fosse instalado ele com 
simplicidade e informações mais 
objetiva, talvez tivesse um 
resultado melhor. Mas ele tem 
contribuído na parte financeira, 
por exemplo, de dados, de 
informações, cadastramento de 
insumos usados, índices de 
produtividades etc. quando bem 
alimentado tem nos ajudado”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

12 - Como você vê a influência dos resultados proporcionados pelo software como ferramenta de gerenciamento de informação? 
“Hoje, usamos muito mais e-
mail, mensagem, tudo fica 
documentado, temos um 
organograma, com funções 
definidas e processos também, 
antigamente não tinha isso, e 
hoje todos tem sua função. 
Agora a informação para 
tomada de decisão ainda não 
temos. Em um segundo 
momento, queremos um 
software de BI para integrar ao 
Protheus, para gerenciar 
indicadores, para pegar os 
relatórios mais complicados do 
Protheus para transformar isso 
em gráficos mais fáceis de ler. 
É o sonho aonde eu desejo 
chegar, ter um monitor aqui na 
parece com todos os 
indicadores que gerem 
resultados práticos para 
tomadas de decisão”. 

“A influência nós vamos 
colocar num caso prático. 
O algodão é uma cultura 
muito cara, muita 
tecnologia e os preços não 
ajudaram em nada, e já há 
dois anos já tinha tomada a 
decisão de diminuir a área 
esse ano, vamos reduzir 
40% da área de algodão. 
Tudo isso através dos 
relatórios gerenciais”. 

“Vai influenciar na toma da 
decisão. É o principal”. 

“Como toda mudança, gera certo 
nível de stress, e aí surgem às 
conversas de resistências de 
que isso ou aquilo não vai 
funcionar, é cultural isso, pois, 
somos avessos a mudanças, 
gostamos da zona de conforto. 
Mas o que observamos é que 
com o passar do tempo você 
entende, como as coisas ficam 
mais fáceis de serem 
trabalhadas, então, trabalhamos 
assim com nosso colabores 
aqui”. 

“Nesse sentido é na mesma 
forma com que ele tem 
sofrido na atividade agrícola. 
Está melhorando a técnica, 
os equipamentos com um 
monte de informações e a 
gente não tem mão de obra 
qualificada para fazer frente a 
essas novas demandas e 
isso foi um grande desafio 
nosso. Ou seja, as pessoas 
se adaptando ao sistema. 
Para buscar informações eu 
tive que fazer fichas, Excel 
para buscar a informação e 
ser passada pro sistema, no 
começo gera stress, mas 
depois gera um ciclo de 
atividade que passar a ser 
mais natural”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

13 - Você já tomou decisões baseadas em relatório, históricos e dados oriundos do software específico? Comente os resultados? 
“Sinceramente ainda não. 
Estamos pagando para ver 
ainda, porém estou acreditando 
que vai dar certo. Ficamos três 
anos com o Nectar e desistimos. 
Mas um problema disso é a 
equipe, pois, as pessoas põem 
muita dificuldade”. 

“Sim, o exemplo dito 
anteriormente se enquadra 
nesse pergunta”. 

“Sim, principalmente no 
controle de gastos de 
máquinas, tem máquina que 
gasta de mais, e você chega 
à conclusão de que é melhor 
trocar. Tem máquinas às 
vezes que o custo dela é 
baixo e você pode ficar e 
outra não e você tem que 
vender”. 

“Já sim, até porque o objetivo de ter 
o software é justamente ter 
informação para tomada de decisão, 
dados, parâmetros para embasar a 
tomada de decisão. Então isso é 
fundamental. E não só ter os dados, 
mas a capacidade e competência de 
analisar aquilo que você tem na 
mão. Porque por si só o dado é um 
dado, e ele não tem parâmetros para 
orientar o que fazer. Ele só 
disponibiliza informação para você 
decidir. Vale a pena lembrar que 
nossa atividade depende muito do 
clima e não adianta ter o melhor 
software. Tem que contar com os 
fatores climáticos”. 

“Sim, é claro, por \que, 
por exemplo, ele nos traz 
as informações de 
estoque, ao qual nos 
baseamos para fazer as 
compras necessárias, e 
também sobre as 
produtividades das áreas, 
em virtude das decisões 
de ter que escolher as 
variedades a serem 
plantadas toda ano nos 
vários talhões”. 

14 - Como você considera a relação custo-benefícios do investimento feito no software específico? 
“O custo-benefício dele vai se 
pagar a partir do momento que 
nós tivemos condições de tomar 
decisões em cima de indicadores 
vindo do sistema”. 

“Muito favorável”. “Com certeza, mas eu só 
gostaria que fosse mais 
simples, mais ágil. Menos 
detalhamento, pois depois 
para fazer um fechamento. 
Tem uma despesa que todo 
mundo tem que chama 
“diversos” tudo que eles não 
sabem do que se trata, 
coloca nessa conta e essa 
conta acaba ficando muito 
alta e sem muito 
detalhamento para ajudar em 
decisões”. 

“Bom, vamos partir do princípio que 
o software tem que funcionar. Então 
se você no momento em que o 
sistema, pois cada empresa tem 
suas particularidades, não vai existir 
programa nenhum no mundo que vai 
atender as suas necessidades. E 
cada produtor tem as suas 
particularidades, é claro que no geral 
é aquele padrão. Então se não tiver 
benefícios não justificaria ter o 
software, ou seja, é benéfico te o 
software. Tem alguns pontos 
negativos, mas tem que procurar 
minimizar isso”. 

“Favorável é claro, nesse 
sentido é favorável e todo 
sistema implantado que 
lhe traga resumo, 
informações, e te auxilia 
nos custos, com certeza 
ele é favorável”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

15 - Você se considera satisfeito com o software que usa? Justifique. 
“Por enquanto sim, pois, se 
parar para trocar por outro vai 
demorar mais um ano para ter 
alguns resultados. Não adianta 
trocar de sistema todo ano. E 
outra, não existe um sistema 
bom ou ruim, é tudo uma 
questão de adaptação”. 

“Sim, pelos 
resultados 
obtidos até 
agora, mas 
poderiam ser 
melhores. 
Temos sempre 
o que 
melhorar”. 

“Não! Pelo que eu já 
relatei antes, que eles 
focam a parte mais 
contábil e deixam a 
desejar na parte 
gerencial e na 
simplicidade. Eu acho 
difícil usar o sistema 
para visualizar e por 
isso prefiro o Excel”. 

“Por enquanto, vamos falar assim que 
estamos com 80% de satisfação, estão 
faltando esses 20%, que ao passar do 
tempo se sanar esses problemas que 
acontece na implantação de qualquer 
software, nós vamos ficar satisfeito”. 

“Claro em relação ao que éramos antes 
estamos satisfeitos, mas precisamos 
melhorar cada vez mais, facilitar cada 
vez mais. E para isso precisamos fazer 
uma melhor utilização do sistema que 
viria com o melhor treinamento de todos 
os envolvidos no processo”. 

16 - Como você avalia o nível de serviço recebido pela empresa do software específico? 
“Tem um pouco de dificuldade 
porque a empresa fica em 
Goiânia, e eles precisam vim 
pra cá e geram custos e falta de 
agenda por ser de outra cidade. 
Mas isso compensa um pouco 
com as conexões remotas que 
são possíveis fazer correções e 
orientações. Só o fato de não 
estar pagando direto o consultor 
também é bom”. 

“Muito boa 
assistência”. 
OBS: as últimas 
três perguntas 
foram auxiliadas 
pelo 
funcionário. 

“Como lhe falei não é 
aquelas coisas, pelos 
motivos que já falei, 
conheço alguns colegas 
que estava usando 
Nectar e trocaram, 
chega num ponto que 
você que não vai”. 

“20% insatisfeito”. “Olha, tem nos atendidos na medida de 
nossa necessidade. Têm ocorrido vários 
problemas no meio do caminho ao qual 
às vezes atrasa. Ele tem seus 
probleminhas também como me 
parecem todos outros”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

17 - Você indicaria o uso de software específico para algum colega de profissão? Por quê? 
“Sim, indicaria. Tem muitos 
softwares só que só querem 
fazer custo de produção e o 
produtor já passou dessa faze”. 

“Indicaria sim. Respondido 
pelo funcionário 
(persuadido)”. 

“Se fosse para a parte de 
controle gerencial da fazenda 
eu não indicaria”. 

“No caso do GATEC não indicaria, 
pois, na nossa percepção o 
programa é complicado e 
principalmente a parte de suporte. 
Temos uma dificuldade muito 
grande nessa parte. Quando 
apresentaram o sistema pra gente, 
fizeram de uma forma magnífica que 
funcionava tudo engrenadinho e 
hoje quando se, pois na prática nós 
vimos que a coisa não era bem 
assim. Então diríamos aos 
produtores para tentar procurar 
outros softwares e não esse, porque 
não é fácil. Está funcionado está. 
Mas quanto a indicar, pediríamos 
para fazer uma pesquisa no 
mercado e olhar novos sistemas. 
Quanto ao módulo financeiro e 
contábil temos uma satisfação um 
pouco melhor ao ponto de 
recomendar (O sistema é o Senior 
Sistemas). Mas hoje nós vemos que 
o que gastamos com tudo isso, 
poderíamos ter avaliado melhor 
outras opções de sistema. Esse 
segundo é operacionalmente é mais 
fácil de ser conduzido. Nós não 
estamos fechados à mudança isso 
pode sim ainda acontecer”. 

“Olha é muito difícil a 
gente falar que indicaria, 
por eu diria o seguinte. 
Para todas as pessoas 
que forem entrar no 
sistema de gestão que 
avalie melhor o que hoje 
tem no mercado e olhe 
como é que ele atua 
para facilitar sua 
adequação rápida. Evitar 
sistema pesado e com 
muito detalhe de 
informações, pois isso 
pode fazer desistir no 
meio do caminho”. 

 

 

 



 91

 
QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

18 - Quais pontos positivos você identificou no software que usa? 
“Tudo em nuvem, eles terem uma 
tradição no mercado com pequenas 
empresas. Eu não tenho um 
conhecimento bem específico do 
sistema então não da pra falar muito, 
mas é melhor que o sistema anterior 
que era bem complicado”. 

“Assistência é boa, 
se precisar adaptar 
eles fazem também”.  
OBS: persuadido, 
pelo funcionário. 

“Contábil é bom. É o único 
ponto positivo”. 

“Quando você está numa situação 
onde ainda não está satisfeito com 
uma coisa é difícil falar em ponto 
positivo, então, vou falar que hoje 
eu não tenho a falar nenhum ponto 
positivo, pois ainda estamos 
tentando sanar nossos problemas. 
Eu falo muito mais de ponto 
negativo do que positivo”. 

“Ponto positivo é a forma 
com que ele junta varias 
formas de trabalhar 
como administrativa e 
gerencial”. 

19 - Quais pontos negativos você identificou no software que usa? 
“Com certeza tenho, eu tenho que 
pensar um pouco para te falar. As 
travas é um ponto fraco, pedimos para 
tirar, mas não é possível, pois são 
travas do sistema. Elas existem para 
nossa própria segurança, mas no 
começo complica muito a 
aprendizagem. Com certeza tem mais 
defeito, é que não to me lembrando 
agora. Pois, não existe sistema 
perfeito. Eu não me iludo mais”. 

“Não sei direito, mas 
sempre tem alguma 
a melhorar, só que 
não sei dizer”. 

“Negativos é a parte gerencial 
da fazenda que eu não 
consigo visualizar, porque o 
software é pra isso, clica aqui 
e aparece, e lá é muito 
complicado”. 

“Dificuldade operacional e de 
suporte além do alto custo de 
consultores para muitas das vezes 
pagamos para vir aqui e não sabem 
fazer o que se propões. Aí é difícil”. 

“Ele demanda uma 
presença muito grande 
de profissionais junto a 
ele. Quero dizer que é 
complicado isso, pois o 
mercado esse 
profissional capa está 
em falta”. 

20 - Você acha que o software tem atingido as expectativas e as metas estipuladas por você? 
“Eu acho que estamos saindo de uma 
etapa e indo para outra. Depois que a 
Paula começou a tomar frente, o 
negócio começou a ser mais enérgico. 
Já facilitaram muita coisa, mas precisa 
evoluir em outras. Não estou vendo os 
relatórios ainda do jeito que eu queria 
que fosse, mas a parte fiscal já está 
auxiliando. Ainda usamos o Excel 
auxiliando no fluxo diário por não ter 
fluxo de caixa no sistema”. 

“Sim”. “Gerencial não. Contábil sim”. “Não, mas estamos tentando”. “Ainda não, mas 
digamos que aquilo que 
pretendemos com o 
sistema está em fase de 
construção, por exemplo, 
vamos trabalhar com 
armazenagem agora e 
não desenvolvemos isso 
no sistema”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - continua 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

21 - Se o Sr (a) fosse o dono da empresa que lhe fornece o software específico,  
quais mudanças você realizaria tanto no software quanto no atendimento? 

“O fato da empresa 
prestadora de serviço ficar 
em Goiânia prejudica um 
pouco, pois quando precisa 
de visita, tem que ver 
agenda, pagar 
deslocamento e tudo mais. 
O atendimento é 
satisfatório”. 

“Não, do jeito que 
eles estão 
trabalhando está no 
caminho certo”. 

“Sim, com certeza. A 
parte gerencial que é 
muito complicada, tanto é 
que os produtores estão 
saindo dele”. 

“Ah, mudaria sim, porque eu acho que hoje nós 
temos que em qualquer segmento nos temos 
que saber atender o cliente e deixá-lo satisfeito. 
Dentro de um custo satisfatório. A questão do 
atendimento é uma luta, pois ficou difícil a 
comunicação depois de assinamos o contrato. 
Muitas vezes eles não atenderam o que nós 
pedidos”.  

“Acredito que eu buscaria 
uma forma mais simplificada 
de lançamentos” 

22 - Em sua opinião, qual é a visão dos produtores rurais colegas de profissão de um software específico ideal? 
“Que muitos sabem que 
precisam usar um sistema 
desses, mas ainda não 
querem investir, pois, 
pensam que é custo e 
acabam levando na barriga. 
Outros até usam, mas não 
funciona direito”. 

“Na região, as 
maiorias estão 
abertas. Tem um 
grupo chamado 
GAPES, e você vê lá 
dentro de grupo que 
as cabeceiras estão 
lá, e representa bem 
essa nova opinião”. 

“Todos estão usando. Se 
não estão satisfeito com 
um estão procurando 
outro, porque hoje você 
precisa, não adianta, 
você tem que ter um 
historio aqui dentro, para 
buscar dados do 
passado, ver se você 
pagou uma nota ou não, 
ver o preço pago. Volto a 
frisar que é na parte 
gerencial do dia-a-dia 
que precisa mudar”. 

“Toda mudança vem por você querer ou por 
uma necessidade. O produtor de uma forma 
geral está avesso a mudanças. Isso demanda 
investimento, recursos financeiros, se ficar 
naquele feijão com arroz, você pode ate se 
manter no mercado, mas não vai ter muita 
rentabilidade. Vai ficar sempre naquele trocar 
seis por meia dúzia. E isso na nossa atividade 
com o alto risco que tem é perigoso. E o 
produtor que não se adaptar isso vai ficar pra 
traz. Em nossa região o produtor de uma forma 
geral está aberto a tudo isso. Mas em outras 
regiões essa realidade não é a mesma. Nossa 
região está bem adiantada quanto à adesão do 
uso desse tipo de tecnologias. Outro dia fizemos 
uma enquete aqui dentro e nos perguntamos 
quem foram os 20 maiores produtores rurais há 
20 anos. E quantos ainda estão hoje na 
atividade. O resultado foi cinco. Apenas cinco 
produtores ainda estão no mercado. Os outros 
15 quebraram. E quem fica tem que ser aberto à 
mudança”. 

“Eu acredito que existe uma 
demanda muito grande. Existe 
uma forma de administrar a 
atividade que está muita 
represada e eles estão com 
vontade de implementar um 
sistema, ao qual os auxilie, 
mas eles se esbarram sempre 
na questão de profissional e 
coleta de dados ou seja, nas 
pessoas que vão trabalhar no 
sistema para que ele 
realmente funcione”. 
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QUADRO 21 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário A – produtores que fazem uso de software - conclusão 

Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
RESPOSTA P1 RESPOSTA P2 RESPOSTA P3 RESPOSTA P4 RESPOSTA P5 

23 - Em sua opinião qual ou quais os pontos fortes e pontos fracos da empresa que lhe presta tal serviço de tecnologia (software)? 
“A empresa não tinha nenhum 
ponto forte, mas fomos 
trabalhando junto e crescemos 
juntos. Não gostei do jeito que 
eles começaram e introdução o 
sistema aqui, foi meio goela a 
baixo. Mas a partir do momento 
que alguém pegou e disse, nós 
vamos fazer e começamos a 
fazer reuniões e treinamentos, 
fomos crescendo junto e talvez 
o ponto forte fosse essa 
flexibilidade no atendimento. 
Um ponto fraco é o fato da 
empresa não ser da cidade”. 

“Ponto forte, o atendimento. 
Pontos fracos o preço 
cobrado por hora do 
consultor e toda vez que 
atualiza o sistema precisa 
de um consultor aqui para 
ensinar as alterações. Ou 
seja, isso é ruim, e parece 
estratégico por parte deles 
para ganharem dinheiro do 
produtor”. 

“O ponto forte, a 
contabilidade. O ponto fraco 
a parte gerencial da fazenda”. 

“Forte ainda não tem como já 
comentei. E fraco é o 
atendimento suporte e 
relacionamento”. 

“Forte, é a parte contábil. E fraco, 
é a complexidade de alimentar o 
sistema, a necessidade de ter 
pessoas mais qualificadas, o 
atendimento também demora um 
pouco”. 
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QUADRO 22 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário B - produtores que não fazem uso de software - continua 

Aspectos Gerais de conhecimento do Agronegócio 
RESPOSTA P6 RESPOSTA P7 RESPOSTA P8 RESPOSTA P9 RESPOSTA P10 

1 - Como você definiria o termo ou cadeia “Agronegócio”? 
“Agora você me apertou. Mas o 
agronegócio hoje é uma empresa, é 
uma indústria que produz. Gera 
emprego, gera negócios, envolve 
uma cadeia de produtos de serviços, 
para mim é uma cadeia que demanda 
tudo”. 

“É junta a administração 
com agricultura, a 
organização, disciplina, 
usar tecnologias que 
vão chegando que a 
gente tem que ir 
aprimorando na fazenda 
e mais algumas coisas 
aí”. 

“Hoje eu vejo assim, o agronegócio 
é um negócio muito amplo que vai 
desde a fazenda lá na terra nua e 
crua até uma indústria de máquinas 
e alimentos, então assim, o 
agronegócio é um negócio muito 
complexo que envolve toda a 
sociedade”. 

“Bom, pra mim é uma das 
principais (agora você me 
deixou nervosa) eu acho 
que para nossa região é 
muito importante, tem a 
questão do PIB também, 
e eu só acho que deveria 
ser mais valorizado no 
nosso país. O produtor 
rural apesar de ser 
responsável por grande 
parte do PIB, a gente não 
é tão valorizado, não 
temos muita políticas 
públicas voltadas para 
esses produtores. Mas eu 
gosto muito dessa área, 
acho muito legal”. 

“É uma econômica no 
país que tem propensão a 
ser dependente do 
agronegócio brasileiro. O 
agronegócio começa 
desde o preparo do solo, 
plantio como também 
uma eficiência na 
comercialização”. 

2 - Como você analisa nossa atual conjuntura do agronegócio? 
“Hoje, acho que é o melhor momento 
que eu acompanho desde a época do 
meu avô. Nunca teve num momento 
tão favorável, com preço de produto, 
produtividade, é... Opções de 
produção para nós como milho 
semente, já está chegando batata 
para áreas de pivôs, que gera muito 
dinheiro. Eu acho que está muito 
favorável o agronegócio nesses 
últimos dois ou três anos”. 

“Está num momento 
bom, porque os preços 
das commodities estão 
bons, mas a gente não 
sabe o que vai 
acontecer futuramente. 
Para hoje, para o 
produtor rural está um 
bom negócio”. 

“Eu vejo como um momento 
delicado para o produtor. Porque é 
um momento de grande euforia, é 
um momento de “a sociedade e até 
alguns produtores vai pensar em um 
momento de altos lucros, 
produtividade muito boa” sendo que 
na realidade isso é bem assim, 
porque os preços que estão hoje 
não condizem com que o que a 
gente já negociou a safra passada e 
a safra que vem. Então é um 
momento onde sempre depois de 
um marasmo pode vim um 
tempestade, e vice-versa”. 

“Eu acho que está numa 
fase boa, o preço está 
bom. Pelo que eu tenho 
visto aqui, o grão está 
com um preço muito 
bom, mas estamos 
perdendo competitividade 
do lado de suínos, por 
exemplo, porque a 
matéria-prima encare”. 

“Está bastante favorável, 
quando pensamos em 
grãos então isso tem uma 
tendência muita boa, mas 
o açúcar, por exemplo, 
preocupa, então é assim 
o agronegócio, algumas 
culturas num bom 
momento e outras não”. 
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Aspectos internos sobre o conceito de gerenciamento de informação 
3 - Você acredita que houve mudanças nos últimos anos na forma de gerenciar seu negócio? Quais? Por quê? 

“Está tendo ainda. Está mudando a 
geração e vão vindas coisas novas, o 
pessoal com cabeça mais aberta, 
enfrentando as resistências dos pais, 
de quem esta aí. Mas está tendo 
uma mudança muito grande. 
Antigamente não se sabia o que 
colhia, o que custava, só fazia. E 
hoje se você não souber não tem 
nem por onde começar para saber o 
que você vai fazer”. 

“Há com certeza, isso aí até a 
própria tecnologia fez com 
que a agricultura mudasse 
automaticamente”. 

“Houve sim, e não foi nem 
porque talvez eu quisesse, 
mas sim porque fui obrigado a 
mudar, em função de diversos 
fatores e um deles é que eu 
senti a necessidade de mudar 
para conseguir manter uma 
rentabilidade, conseguir se 
manter no mercado. O 
mercado nos exigiu isso”. 

“Eu acho que sim, eu 
acho que essa questão 
de ter um escritório na 
cidade, ter uma pessoa 
capacitada para fazer a 
parte administrativa. 
Porque vemos muito 
problema na parte de 
legislação, leis 
trabalhistas”. 

“Demais, saímos dos 
pequenos produtores 
onde normalmente era ele 
quem fazia tudo e 
começamos a 
profissionalizar. Hoje 
quem não tem 
profissional na área de 
trabalho da lavoura não 
vai ter sucesso”. 

4 - As mudanças nos cenários e nos acontecimentos do agronegócio nos últimos 20 anos são favoráveis ou desfavoráveis? 
“Favoráveis, muito favoráveis, você 
tem um acompanhamento mais 
próximo de tudo que acontece na 
propriedade”. 

“Favoráveis, com certeza, 
porque hoje a tecnologia é 
tudo, pois, diminuiu mão de 
obra custo e assim por 
diante”. 

“Tivemos mudanças de ambos 
os lados, muita tecnologia, 
informação, tudo isso é 
favorável. Mas também teve 
outros entraves que foram 
criados e que talvez nem 
sejam isso (criados), mas 
passou a ter, por exemplo, o 
clima era padra, hoje já não é 
mais”. 

“Acho que foram 
favoráveis, pois de uns 
tempos pra cá o 
agronegócio tem sido 
visto como uma empresa. 
Tem que ter organização 
igual outras empresas 
têm”. 

“Foram muito favoráveis, 
houve uma mudança 
muita boa na parte de 
tecnologia, como 
desenvolvimento de 
produtos, sementes, 
variedades etc. isso tudo 
contribuiu para o sucesso 
de produtividade no 
campo”. 

5 - Qual a importância da informação na sua gerência e tomada de decisão? 
“A informação hoje é muito 
importante, porque você precisa 
saber desde produtos novos que 
estão sendo lançadas no mercado, 
variedades, preço de produtos, 
máquinas novas. Tudo hoje você 
busca informação para saber o norte 
que você vai tomar. Então, é muito 
importante”. 

“Hoje é tudo, informação hoje 
é 90% do negócio. Sem 
informação não faz anda. 
Você pega hoje uma 
variedade de seja, por 
exemplo, você tem que saber 
tudo dela, qual a região 
apropriada, cliente, 
resistência a doença então, 
informação é tudo”. 

“Informação é tudo. Sem 
informação como você 
escolher uma variedade para 
plantar, por exemplo? Se você 
não tem a informação de como 
essa variedade se comporta 
frente às condições de cada 
região”. 

“Eu acho importante. 
Pois tem que estar 
acompanhando o 
mercado, os preços, 
clima principalmente, 
porque o produtor tem 
que saber um pouco de 
tudo e a informação 
tornam-se importante 
nisso tudo”. 

“É total. Hoje estamos 
num nível de 
gerenciamento de solo 
para melhoramento da 
lavoura que antigamente 
não tinha e que hoje é 
muito importante”. 
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6 - Quais são os fatores e/ou atributos que podem contribuir para o sucesso do seu negócio em termos gerenciais? 
“Existem outros fatores como 
mão de obra, tecnologia. Mão 
de obra hoje é complicada, 
pois a mão de obra não 
acompanha a tecnologia que 
temos hoje. Mas tem outras 
coisas importantes também”. 

“Há tem bastante 
coisa. Tecnologias é 
a mão de obra 
qualificada. Hoje os 
funcionários tem que 
passar por um 
treinamento. O 
maquinário tem GPS 
então isso ajuda 
muito”. 

“Sim, como eu já falei antes, por 
exemplo, a tecnologia do 
maquinário e genética de um modo 
geral melhorou muito, hoje temos 
máquinas melhores com um custo 
muito maior, e infelizmente o 
maquinário melhorou tanto que hoje 
não temos mão de obra qualificada 
o suficiente para aproveitar todas as 
opções que a máquina oferece”. 

“Além da informação, temos 
a tecnologia de novas 
variedades e de novos 
produtores, melhoramento 
de máquinas e sua eficiente 
de campo também são 
outros fatores importantes”. 

“Inovações tecnológicas, os 
experimentos tem que ser feito 
por cada um dentro da sua 
própria fazenda para seu próprio 
benefício”. 

7 - Qual sua opinião sobre softwares de gerenciamento rural específico? 
“Pra mim esses softwares 
vieram para facilitar e te 
orientar mais de como está 
sua lavoura realmente. Para 
você saber o lugar onde você 
precisa corrigir ou não, como 
você vai fazer, a onde estão 
seus déficits e o que precisa 
para melhorar”. 

“Hoje como uma 
grande empresa tem 
seu software. Eu 
considero que 
fazenda também é 
uma grande 
empresa, por isso eu 
considero que 
precisamos 
atualizar”. 

“São ferramentas que veio para 
ajudar, às vezes até confunde. E 
tem tudo para melhorar”. 

“Apesar deu não ter 
conhecimento, pois não 
usamos, eu vejo que eles 
poderiam nos ajudar muito, 
mas não sei se é correto ou 
não dizer, pois eu vejo que 
nós ficamos presos à 
empresa detentora do 
software, pois se der algum 
problema, se acontecer 
alguma coisa talvez você 
esteja preso nele”. 

“Estamos num mercado global e 
tudo que você direciona para 
produtividade e custo de 
produção e preponderante, 
acaba sendo a diferença entre 
você ter ou não um resultado. 
Então eu acho que, isso aliado 
aos conhecimentos dos 
profissionais e indicadores 
vindos dos softwares a tomada 
de decisão tende ater uma 
importância muito grande”. 

8 - Quais as vantagens que os softwares específicos poderiam lhe proporcionar, caso tivesse um? 
“Justamente isso dito 
anteriormente, eles te 
mostram os pontos onde você 
precisa melhorar, onde estão 
seus gargalos e dando uma 
visão melhor e maior de como 
está seu negócio realmente”. 

“Esperamos que seja 
uma adaptação 
rápida e organização 
seja de ordem 
financeira ou de 
produção, pois fica 
tudo junto, não 
precisa de papel 
mais. É outra vida”. 

“Você ganhar agilidade no processo, 
você pode ter mais rentabilidade, 
porque talvez com isso você possa 
conseguir maior produtividade. Não 
há uma regra para todos é sempre 
bom olhar caso a caso”. 

“Me auxiliaria no livro caixa, 
contas a pagar, a receber, 
para não ter que ficar 
lembrando-se de tudo pela 
cabeça além das compras 
que faço também que iria 
facilitar muito. É muito 
trabalhoso fazer tudo isso 
no Excel”. 

“Daria-me indicativos de 
rastreamento do solo, onde eu 
poderia colocar fertilizante em 
menor ou maior quantidade. 
Isso é muito importante. Pois, 
vai influenciar no custo”. 
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9 - Quais as desvantagens do não uso de software específicos? 
“Sim, você está muito mais 
monitorado, mais complicado. 
Às vezes não tem a mão de 
obra para operar o software 
da maneira correta”. 

“Você vai fica 
desatualizado, o 
futuro é esse, a 
informatização e se 
não fizer isso aí 
daqui uns dias não 
se faz mais nada, 
pois tem nota fiscal 
eletrônica e como 
você vai fazer? Então 
vai ficar complicado”. 

“Não posso falar que existe, eu acho 
que tudo tem os pros e os contras. 
Tem uma lista grande pro, mas não 
me lembro de nenhum agora”. 

“Eu perco tempo. Às vezes 
tem muitos detalhes nas 
planilhas e exige mais 
atenção”. 

“É o fato de você estar numa 
econômica globalizada e estar 
trabalhando com um custo 
superior a outro produtor, o que 
vai refletir nos resultados da 
comercialização”. 

10 - Por que você não possui um software específico? 
“Porque demanda tempo. E 
pessoas para que isso 
funcione bem, além disso, lá 
na fazenda as coisas também 
tem que mudar. E outra que 
eu já tentei uma vez e não fui 
muito feliz”. 

“Por é uma coisa que 
está chegando 
recentemente. 
Algumas fazendas 
que têm o poder 
aquisitivo maior, já 
está fazendo. E no 
mais é porque está 
chegando agora e é 
coisa nova para o 
produtor rural”. 

“Talvez por... Como eu posso 
explicar? Às vezes a gente está 
mexendo com uma coisa, e depois 
em outra, ou seja, sempre na 
correria e tal. Vêm as pessoas que 
oferecem mostra e tal e você acha 
não e tal, que meu negócio ainda 
está pequeno. Então assim, ate 
talvez por falta de disponibilidade de 
parar e sentar e olhar”. 

“Por não queremos. Somos 
pragmáticos, achamos que 
vamos ficar muito preso, e 
que outras pessoas vão ter 
acesso as nossas 
informações. A grana que 
movimentamos etc”. 

“Ainda os custos estão muito 
altos, apesar dos custos se 
pagarem à medida que você 
passa obter resultados práticos 
do uso do sistema. O problema 
todo, está na preparação do 
nosso pessoal que ainda vem 
da época do trator sem cabine. 
E isso exige um preparo muito 
grande. Mas tem muitos 
produtores nessa situação viu”. 

11 - Você usa algum outro tipo de sistema para controle, como Excel, Word, agenda? São eficientes? 
“Uso bastante o Excel”. “Excel e agenda. Mas 

não são suficientes, 
pois, não se 
consegue ter 100% 
pode organização”. 

“Sim, uso muito a agenda manual 
mesmo”. 

“Sim. Só Excel”.  “Na verdade todo produtor 
acaba tendo um tipo de controle 
à parte. No nosso caso é o 
Excel. O problema é o prazo da 
informação, nem sempre ela 
está disponível para tomada de 
decisão”. 
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 “Ela melhorou um 
pouco pelo uso do 
Excel, você acaba 
tendo algumas 
informações, mas 
não da maneira que 
eu preciso”. 

“Melhorou um pouco a cada 
dia, mas com uma aquisição 
de um software a tendência 
é melhorar ainda”. 

“Não. Se eu tivesse a disponibilidade de usar 
ou de colocar alguém para me auxiliar nesse 
sentido eu acho que não seria tão perdido”. 

“Não, continua a mesma 
coisa”. 

“Não, nós não temos ainda 
todo o controle dentro de um 
software, eu acho há muitas 
falhas num sistema de 
controle e para tanto é 
preciso saná-las para ter um 
software se não o resultado 
não vai ser o esperado”. 

13 - Como você vê a influência dos resultados proporcionados pelo não uso de um software específico,  
como ferramenta de gerenciamento de informação? 

“Positivo. Porque 
como eu não invisto 
nisso tenho que me 
contentar com o que 
tem”. 

“Isso aí é nítido. Ficamos 
desorganizados, não temos 
o controle certo de 
maquinário de peças de 
estoque, você nunca da 
conta de fazer isso 100% no 
caderno. Pois, uma hora 
você esquece-se de anotar, 
outrora a folha rasga suja, e 
a letra de quem anota não é 
bem interpretada e aí não 
se olha mais”. 

“Às vezes a gente quer alguma informação, 
por exemplo, que preço eu paguei naquela 
peça no ano passado ou na safra passada? 
Aí às vezes você tenta procurar, mas não 
acha a agenda mais ou ela nunca vai estar 
junto com você e não sei o que. Isso é um 
exemplo de um sentimento de deficiência de 
informação”. 

“Eu perco muito tempo. 
Com um sistema aqui eu 
poderia trazer a parte de 
contratação que 
terceirizamos”. 

“Na tomada de decisão, 
pois, fica um pouco 
comprometida na medida 
em que você não tem o 
resultado de informações 
precisas oriundas de um 
software e isso pode acabar 
fazendo com que algumas 
decisões sejam precipitadas 
e não corretas”.  

14 - De que forma você toma as decisões empresariais, sem relatório, históricos e dados oriundos do software específico? Quais os resultados? 
“Eu busco alguns 
parâmetros que eu 
tenho no Excel, que 
temos. E muita coisa 
é por feeling”. 

“A gente pegava aí, como 
se diz aí, o ano anterior, e 
confrontava aí com o 
basicão, sentava e fazer a 
programação e 
planejamento da próxima 
safra”. 

“Olho, assim, talvez eu não tenha um software. 
Mas temos experiência com a máquina ou com a 
marca. E quando essa experiência também se 
torna um relacionamento com uma concessionária. 
Se ele acha que o preço está condizente com que 
é a máquina eu acho que ele vai e compra. E isso 
não quer dizer que por ele não ter um software, ele 
não esteja por dentro do preço de outras máquinas 
ou das condições que outras empresas propõem. 
Porque o produtor tem tio, irmão, amigo que tem 
outras máquinas e acabam por trocar informações 
um com outro. É uma coisa mais corpo a corpo, 
mas que às vezes funciona”. 

“Bom, nós demoramos 
um pouco na tomadas de 
decisão, o processo é um 
pouco lento, não é igual 
ao seu Antônio (parente 
do produtor) que decidi 
rapidamente e na hora as 
coisas, justamente por 
ele conta com um 
sistema muito de 
controle”. 

“Evidentemente que todo 
ano, procuramos fazer 
análise de solo com a 
intuição de tentar errar 
menos e melhorar um pouco 
mais. Então tomamos 
decisão não de forma 
precisa e uniforme, como 
deveria ser”. 
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15 - A relação de valor pago a um software específico para seu uso, você considera alta, baixa ou adequada? Por quê? 
“Eu acredito que 
seja favorável”. 

“Adequada. Porque, barato é 
assim, nem relógio trabalha de 
graça e caro também não é. 
Você compra algo que já tem no 
seu estoque e você não tendo 
controle não sabia, e aí você 
acaba comprando duas vezes o 
mesmo produtor. É onde, por 
exemplo, o sistema torna-se 
barato, porque os produtos que 
compramos são muito caros”. 

“Eu nunca usei para saber exatamente o 
custo-benefício exato”. 

“Olha apesar deu achar 
caro o investimento 
nisso, eu acho que vale a 
pena, pois os benefícios 
que isso trará compensa 
o valor investido”. 

“Quando começamos a 
fazer algum tipo de 
exercício como deveria 
ser, é evidente que 
baseado naquilo que você 
conseguiu aplicar com 
precisão você pode ter 
melhores resultados. Eu 
acredito que por mais caro 
que seja, mas se houver 
resultado é viável”. 

16 - Você se considera satisfeito totalmente, sem o uso de um software específico? Por quê? 
“Não, totalmente 
não, precisa 
melhorar muita 
coisa”. 

“Não, não tem como eu falar 
que estou e nem qualquer outra 
falar que está, porque ela pode 
até pode ate ser meio ignorante 
e falar que sim, mas num tem 
como está não”. 

“Olha, se eu já tivesse usado e hoje eu não 
usando eu teria um parâmetro exato para te 
falar. Então hoje eu tenho a curiosidade, e 
me pergunto se às vezes eu tivesse usando 
um sistema eu seria mais eficiente no meu 
negócio, mais rápido, ágio e no fim de tudo 
eu teria mais lucro”. 

“Não. Eu penso que 
poderia ter, mas não é 
nada urgente nem 
emergente”. 

“Não! Eu sou um 
profissional e gosto de 
precisão, gosto de 
analisar muito, então, 
informação nunca é 
demais”. 

17 - Como você avalia o seu nível de gerência de tomada de decisão,  
sem o uso específico de um software para controle das atividades e informações gerenciais? 

“Ah, ele é bem 
primário, pois você 
não tem os 
parâmetros para 
tomada de 
decisões certas”. 

“Informação é tudo, então se 
pegarmos um software deste no 
mercado você tem o que você 
quiser de informação, ou seja, 
meu trabalho é precário”. 

“É um ponto que talvez eu precisasse 
melhorar apesar deu participar de um grupo 
de compras que é uma assessoria e uma 
fonte de informação e de dados seguros. Eu 
vejo como uma ferramenta primordial. O 
grupo tem um software que gerencia e 
indiretamente eu me sinto favorecido”. 

“As decisões não têm 
muito a ver com software, 
até que acertamos 
bastante, mas vale 
lembrar que temos um 
bom mentor. (Antônio) 
parente que é mais 
profissional e usa 
software de 
gerenciamento”. 

“A gente quando nos 
comparamos com 
pessoas que estão num 
estágio em relação a isso, 
você fica até enciumado, 
pois, queremos chegar lá, 
mas nós estamos 
trabalhando para isso, 
pois não é fácil. Talvez 
estejamos na metade do 
caminho”. 
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18 - Você indicaria o uso de software específico para algum colega de profissão, apesar de não usar? Por quê? 
“Sim, por isso 
poderia trazer para 
ele o que eu ainda 
não tenho, mas 
desejo ter”. 

“Há com certeza, se as 
condições financeiras permitir 
o uso, tem que usar mesmo”. 

“Poderia sim indicar, mas se me 
perguntarem como que é eu não teria o que 
falar”. 

“Não. Porque se for algo 
simples, eu sugiro ir pelo 
Excel mesmo. Agora se 
for um grande produtor aí 
sim eu indicaria”. 

“Sem dúvidas. Indicaria e 
também diria a ele que 
ele deveria tentar 
preparar os funcionários o 
quanto antes”. 

19 - Quais pontos positivos você identifica por não usar um software específico? 
“Não, eu acho que 
não. Só negativo 
mesmo”. 

“Você não precisa ficar na 
frente do computador, você 
não precisa tirar um tempo a 
mais”. 

“Tempo para alimentar o sistema. Eu não 
teria tempo para isso”. 

“Não ficar preso a 
empesa que fornece o 
software”. 

“Não há ponto positivo 
nenhum”. 

20 - Quais pontos negativos você identifica por não usar um software específico? 
“Você não tem o 
controle, você não 
sabe o que está 
acontecendo. Você 
não tem as 
informações que 
você precisa para 
tomar as decisões”. 

“As informações que o 
produtor deixa ter”. 

“Vai ter uma agilidade e rapidez para obter 
informações que você necessita que deseje 
ter”. 

“Com o software, você 
otimiza muito seu tempo. 
Acaba tendo um resultado 
mais preciso, fica menos 
susceptível a erros”. 

“A necessidade de mão 
de obra para trabalhar 
com o processo gerencial. 
Falta uma iniciativa dos 
governos para 
preparação desse 
pessoal”. 

21 - Você acha que o modelo de controle que você utiliza atualmente, tem atingido as expectativas e as metas estipuladas por você? 
“Não! Está longe 
disso”. 

“Até na medida do possível. 
Mas nós sempre estamos 
querendo crescer e buscando 
mais. Tem que acompanhar a 
evolução de produtos e 
tecnologia”. 

“Não 100%”. “Tem. Com um pouco 
mais de esforço claro”. 

“Sim, de uma forma que a 
gente sempre tenha que 
certificar as informações, 
mas poderia melhorar e 
isso é notável”. 
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QUADRO 22 - Respostas dos entrevistados referentes ao questionário B - produtores que não fazem uso de software - continua 

Aspectos Gerais de conhecimento do Agronegócio 
RESPOSTA P6 RESPOSTA P7 RESPOSTA P8 RESPOSTA P9 RESPOSTA P10 

Tendência 
22 - Em sua opinião, qual é a visão dos produtores rurais colegas de profissão de um software específico ideal? Quão perto ou longe a empresa 

está desse ideal? 
“A maioria do pessoal que 
eu converso aí, eles veem 
muita dificuldade em 
instalar um software, 
alimenta-lo e tem muita 
gente que tem restrição à 
própria informática. O fato 
de você ter um 
computador, ter quer abrir, 
ligar, trabalhar”. 

“Isso é relativo, pois tem 
produtor que vai achar isso 
babaquice e bobeira, já 
outros vão aderir ao 
processo e quando o 
produtor que não aderir ver 
o vizinho crescendo, vai 
procurar saber porque e 
um dos motivos será o uso 
de sistema de controle”. 

“De um modo geral os grandes 
produtores têm investido nisso. Também 
têm pequenos e médios que usam. E 
também tem os que não usam, mas que 
levam o negócio muito bem conduzido. 
Mas o que tem está um passo a frente”. 

“Eu vejo que a maioria 
tem. E isso é uma 
tendência crescente. Mas 
não sei dizer se estamos 
perto disso”. 

“Olha, vejo um avanço 
muito grande, ainda mais 
na nossa região. E o 
pessoal está voltado a 
implementar o controle, 
pois é uma questão de 
sobrevivência no 
mercado”. 

23 - Existe algum ou alguns benefícios que o software específico poderia lhe oferecer que ainda não possui? Quais?”“. 
“Acredito que sim. Você te 
um levantamento correto 
do que você está 
gastando, onde se gasta, 
porque você teve que fazer 
aquilo. Saber em cada 
talhão, o que você 
produziu, porque que um 
produziu menos que o 
outro. Se foi ciclo, se foi 
doença, então as coisas 
ficam mais fáceis de você 
sabe o que está 
acontecendo na lavoura”. 

“Controle de maquinário, 
hora máquina. Coisa que 
ainda não temos. 
Depreciação de máquinas 
também que é importante 
e deixamos de lado, além 
de mais coisas que não 
estamos fazemos e 
poderíamos ter com o uso 
do sistema”. 

“A rapidez numa informação. Por 
exemplo, que saber o valor de uma peça 
ou o código dela, com um sistema eu 
imaginaria que eu não teria dúvida de 
qual peça foi compra e correr o risco de 
pedir a peça errada”. 

“Eu acho que eu poderia 
ter um controle um pouco 
maior do que acontece na 
fazenda. Tipo, no controle 
de estoque tanto de 
produtor de uso como de 
venda”. 

“O controle da atividade. 
Produtividade, 
comparações, custos de 
máquinas e culturas. 
Quem tem isso já está 
satisfeito, mas tem muito 
que andar ainda”. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

 

 
De acordo com a metodologia apresentada, a análise e discussão das respostas 

das entrevistas serão consideradas como um todo, com vistas a elucidar o 

objetivo principal, que é compreender os motivos que levam os produtores rurais 

de grãos a usar ou não usar os softwares específicos e gerenciamento rural, no 

município de Rio Verde-GO. 

 

Para tanto, neste capítulo está apresentado o que foi colhido no processo de 

entrevistas realizadas com os públicos-alvo, conforme determinado pela 

metodologia adotada. As questões foram especificadas de acordo com a ordem 

do roteiro de entrevistas e divididas em dois grupos focais (questionário A e B), 

cada um com seis áreas de investigação para elucidar os objetivos específicos, 

conforme se segue. 

 

 

5.1 Grupo A: questionário A 

 

5.1.1 Questões sobre os aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 

 

Objetivo específico: investigar o nível de conhecimento do produtor rural quanto à 

cadeia produtiva do agronegócio 

 

O intuito foi verificar a percepção dos entrevistados sobre os conceitos aplicados 

à cadeia produtiva da qual os mesmos fazem parte, nas perguntas 1 e 2, cujos 

objetivos são os mesmos. Foram solicitadas aos entrevistados na pergunta 1 

explicações sobre o que eles entendiam sobre o termo agronegócio. Pesquisou-

se também, na pergunta 2, qual a sua opinião sobre o atual momento do 

agronegócio em âmbito nacional, regional e mundial. 

 

Nas respostas do QUADRO 21 referentes à pergunta 1, percebe-se que apenas o 

entrevistado P1 aproximou-se de um conceito sustentado nas referências citadas:  



 103

O agronegócio é toda a cadeia que envolve agricultura, pecuária, 
indústria, distribuição e fornecedores, ou seja, toda a cadeia de 
stakholders ou cluster que envolve a atividade. O agronegócio tem a 
agroindústria de transformação dentro do processo e não só produção.  

 

Isso aproxima um pouco do conceito referenciado por Davis e Goldberg (1957, 

apud ARBAGE, 2006 p. 18), que é “a soma das operações de produção e 

distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, do armazenamento, processamento e distribuição dos produtos 

agrícolas e itens produzidos a partir deles”. 

 

Percebe-se que nas outras respostas faltou uma definição clara e objetiva do 

entendimento sobre o termo agronegócio, que é o ramo de atividade em que 

todos os entrevistados atuam. Para elucidar, tem-se a resposta do entrevistado 

P2: “O agronegócio atualmente é um excelente negócio [...]”. Isso mostra toda a 

falta de embasamento estrutural e conceitual para gerir melhor seu negócio. 

 

O entrevistado P5 descreve um conceito macroeconômico: “Agronegócio é a 

organização dos fatores de produção (capital, trabalho, terra)[...]”. Isso se torna 

relevante quando por algum momento deseja-se apenas ter uma discussão sobre 

o tema de forma teórica e não prática, como é caso do estudo em questão. 

 

Entende-se também que nas respostas dos entrevistados P3 “[...] tudo que gira 

dinheiro é o motor propulsor da nossa região” e P4: “Uma atividade que dentro da 

nossa região é a principal mola propulsora de desenvolvimento[...]”, detecta-se 

preocupação em falar apenas da importância que o agronegócio possui, de forma 

pouco fundamentada também. Araújo (2003), Buranello (2011), Brum (2005) e 

Callado (2006) fundamentam-se em números e cenários a importância da cadeia 

produtiva do agronegócio no Brasil e no mundo e não respondem ao conceito que 

cada um possui sobre o tema. 

 

Vale lembrar que, de acordo com Batalha (2001), entender o ambiente 

competitivo em que se encontra seu negócio torna-se fundamental para o 

desenvolvimento de novos produtos, conceitos e estratégias mercadológicas 

capazes de avançar o crescimento da empresa, como também criar barreiras de 



 104

entrada para nossos entrantes no ambiente competitivo da ampla concorrência. 

Isso é também um fundamento de Porter (1992) sobre o ambiente competitivo e o 

desenvolvimento de estratégias de entrada, manutenção e defesa no mercado. 

 

Quando perguntados em seguida (pergunta 2), ainda no QUADRO 21, sobre 

como eles opinam ou enxergam o atual momento do agronegócio brasileiro, 

observa-se inquietação em relação ao futuro nas respostas dos entrevistados:  

 

[...] o Brasil tem capacidade de produzir alimentos pro mundo. O Custo 
Brasil atrapalha a competitividade de seus produtos se comparado aos 
dos [Estados Unidos da América] EUA. O custo de escoamento da safra 
é menor. Há uma dificuldade de encontrar caminhão para se prestar o 
serviço de frete. Se a coisa está ruim, vai ficar pior (Entrevistado P1). 

 
[...] principalmente a logística para o agropecuarista está péssima [...] 
(Entrevistado P2). 

 

Ambos afirmam que se a infraestrutura não melhorar o país terá expressivas 

perdas. Megido e Xavier (2003) e Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) 

corroboram, comentando, sobre a década do agronegócio, que o Brasil tem 

grandes oportunidades de crescimento e abastecimento de alimentos para o 

mundo. Porém, há ressalvas e uma delas é sobre a parte de escoamento da 

produção que é deficitária e atrapalha a competitividade dos produtos brasileiros. 

 

Para finalizar as questões sobre o conceito de agronegócio, os demais 

entrevistados se reservaram a opinar sobre fatores positivos do agronegócio que 

confirmam a atual ascensão do Brasil no fornecimento de alimentos e energias 

renováveis para o mundo, conforme referenciado por FAO (2006), Brasil (2007) e 

Brasil (2009). Os entrevistados responderam:  

 

Hoje, principalmente soja e milho que estão em patamares elevados, e 
até preocupante, pois fica um pouco sem referência de preço [...] 
(Entrevistado P3). 
 
De uma forma geral, falando mais de soja e milho, está num momento 
impar. Nunca se teve uns preços tão altos e bons como os de hoje, claro 
que o agricultor que o objetivo final é ter rentabilidade, dentro de 27 anos 
que estou na atividade, nunca vi um ano bom como este (Entrevistado 
P4). 
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[...] nesses últimos anos, a gente tem observado a melhoria da 
tecnologia empregada no campo tanto na parte de equipamentos, 
insumos e sementes, crédito e também um mercado crescente em 
termos de consumo, expansão. Então o agronegócio atualmente está 
bem acelerado e nós temos a oportunidade de estar participando dele 
(Entrevistado P5). 

 

 

5.1.2 Questões sobre os aspectos internos do conceito de gerenciamento de 

informação 

 

Objetivo específico: investigar o nível de conhecimento do produtor rural quanto 

ao uso das informações que são geradas pelos softwares específicos 

 

Com a relevância de buscar respostas acerca da importância do uso de 

informação no processo de tomada de decisão e de verificar a percepção dos 

entrevistados sobre qual ou quais os resultados que de fato são gerados pelos 

softwares específicos de gerenciamento rural e quão isso se torna importante 

para eles, foram desenvolvidas quatro questões no QUADRO 21, que são: 

perguntas 3, 4, 5 e 6, cujos objetivos são os mesmos citados no parágrafo 

anterior. 

 

A pergunta 3 é sobre a opinião dos entrevistados, quanto às mudanças ocorridas 

nos últimos anos na forma de gerenciar seu negócio, se para eles essas 

mudanças foram evidentes ou não e se ainda continuam do mesmo jeito.  

 

Percebe-se consenso entre todos os entrevistados (P1, P2, P3, P4 e P5). Cada 

um aborda e justifica as mudanças em suas realidades e experiências. E afirmam 

que, de fato, existiram mudanças, e muitas. Conforme Zylberstajn (2002), Mendes 

e Padilha (2007), Araújo (2003), Brasil (2009) e Borges (2007), as mudanças 

foram inevitáveis de acordo com o crescimento populacional e a expansão do 

sistema capitalista e de livre comércio. No mundo inteiro o empresário teria que 

se adaptar ou estaria fora do mercado. 

 

O entrevistado P1 confirma a mudança e faz um paralelo entre a forma de 

gerenciar a fazenda da geração do pai e a geração dele.  
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Muito! Antes tudo era focado na fazenda, operacional e no trabalho das 
pessoas. Hoje tem um back office

8, uma estrutura por trás que todos 
necessitam para gerir o negócio. A gestão é um fator importante tão 
quanto o operacional. As gerações dos pais sabem produzir, a nova 
geração mais do que produzir tem que entender a gestão do negócio. O 
maior desafio hoje do produtor é saber gerir, por isso eu perco muito 
tempo no escritório hoje.  

 

O entrevistado P2, por sua vez, concorda com a mudança, porém se preocupa 

em dizer que tal mudança trouxe também alguns pontos fracos, e um deles é o 

fator mão de obra, que para ele não acompanhou a rapidez da evolução: 

 

Sim, mudanças? Várias! Um grande problema é que, de um modo geral, 
tanto o agrônomo como o zootecnista, o veterinário não estão 
preparados, existe uma minoria e uma grande parte destes técnicos está 
desatualizada, e isso aí daí sacrifica muito o produtor, pois compete a 
nós formar esse profissional e criar uma equipe competente e qualificada 
que consiga tocar a pecuária e agricultura. 

 

Os entrevistados P3 e P4 corroboram as mudanças e compartilham opiniões 

equivalentes. Elevam seus comentários à busca pelo melhor desempenho 

administrativo por parte dele e de outros colegas de profissão. Mencionam que o 

produtor rural entendeu que o momento é de gerir bem seus custos, para 

aumentar sua margem e que isso se torna um caminho sem volta.  

 

Com certeza, temos uma área de pesquisa e oferecemos assessorias a 
alguns outros colegas de profissão (produtor rural). E percebe-se que os 
produtores estão todos mais preocupados com custos. Percebo que 
todos estão buscando uma melhor forma de gerenciar para ter o controle 
de custos na mão, e estão investindo bastante. Essa turma não tem 
quem segura mais, eles estão com o pé no chão, não são aventureiros e 
vão embora (Entrevistado P3).  
 
[...] de 18 anos pra cá houve mudanças na forma de administrar. É uma 
atividade que não aceita amadorismo, temos que ter o custo de 
produção na mão [...] (Entrevistado P4). 

 

Já o P5, além do profissionalismo, aborda também as evoluções tecnológicas nos 

equipamentos e na necessidade de melhor qualificação.  

 

 

 

                                                 
8 Back office ou retaguarda está associado aos departamentos administrativos de uma empresa, 
departamentos que mantêm nenhum ou muito pouco contato com os clientes (MEIRELES, 2001, 
p. 13). 
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Sim! Em virtude da melhoria de tecnologia e todos os fatores 
anteriormente falados, exige um pouco mais de profissionalismo e a 
gente precisa estar acompanhando isso. O que significa treinamento, 
motivação, qualificação de pessoal, então nesse sentido que tenho 
procurado fazer. 

 

A pergunta 4 assemelha-se à 3, pois trata da opinião de cada entrevistado sobre 

as mudanças, se as mesmas foram favoráveis ou não à realidade de cada um nos 

dias de hoje. 

 

E mais uma vez todos são unânimes em afirmar que tais mudanças, muitas 

citadas anteriormente, foram favoráveis à nova forma de trabalhar e administrar o 

negócio atualmente, conforme Zylberstajn (2002), Mendes e Padilha (2007), 

Araújo (2003), Brasil (2009), Pereira e Xavier (2003) e Borges (2007). 

 

Apesar de todos concordarem, apenas o entrevistado P1 teve visão mais holística 

e comentou a situação favorável com melhor entendimento macroambiental. 

Batalha (2001) defende a capacidade do empresário rural de ter conhecimentos 

diversos dos mercados em que atua direta e indiretamente. 

 

P1 responde: 

 

Com certeza favorável, a entrada dos fundos de investimento em 
commodities proporciona uma volatilidade diária maior que antigamente. 
O fato do dinheiro estar saindo das mãos dos papéis do governo e vindo 
para o agronegócio é muito favorável para o setor, pois o agronegócio 
traz estabilidade. Em tempos de crises os fundos tiram dinheiro de 
outros investimentos e investem em commodities. A estabilidade da 
econômica brasileira a partir do plano real para cá está melhor, a entrada 
das multinacionais, tradings, ajudam na competição por mercado e, 
assim, o produtor sai favorecido. Principalmente em Rio Verde, que as 
coisas estão inflacionadas, porque todos querem estar aqui para 
comprar nossa soja. Rio Verde recebe num saco de soja 2 ou 3 reais a 
mais que Jataí e Mineiros, que não justifica por conta de frete. 
Justamente por Rio Verde ter a disputa de mercado. 

 

Já o entrevistado P2 salienta os favorecimentos das mudanças, mas ressalta 

duas coisas: a pouca interferência do poder público no resultado do que o 

agronegócio tem se tornado e do perigo de um monopólio de mercado por parte 

das grandes empresas. Pode-se verificar isso em sua fala:  
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Muito favorável, só que na prática o governo não tem interferência quase 
nenhum. Quando você parte para uma multinacional, então, houve uma 
convergência para meia dúzia de multinacionais e a agricultura acaba 
ficando amarrado. Se você tem, por exemplo, a Cargill que no caso do 
adubo domina o mercado, infelizmente nesses últimos 10 anos cresceu 
muito e ficamos na mão de duas ou três. 

 

Os outros três entrevistados - P3, P4 e P5 -, de forma genérica e simplista, dão 

seus depoimentos baseados nos benefícios, muitos já citados anteriormente, 

como tecnologia, melhor gestão, entre outros. P3 diz declara: “Com certeza 

favoreceu, hoje com a globalização, com a internet. Para você ver, todas as 

propriedades que eu vou hoje possuem internet, e isso deixa as mesmas 

interligadas e isso mostra a evolução do produtor”. P4, por sua vez, revela que as 

mudanças foram “muito favoráveis, porque além da mudança de estrutura e na 

forma de você gerenciar, houve, como em qualquer atividade, a entrada da 

tecnologia de forma muito forte. E é uma das formas que se você quiser manter 

na atividade, investir em tecnologia”. E P5 fecha dizendo que as mudanças foram 

“favoráveis, é claro, pois só veio evoluindo e por isso estamos no momento que 

nos encontramos hoje. Um incremento em todos os sentidos e precisamos cada 

vez mais de treinamentos e qualificação nessa área”. 

 

A pergunta 5 é bem simples e objetiva, pois se trata da opinião do entrevistado 

sobre a importância da informação para a tomada de decisão em seus 

respectivos negócios. E todos foram unânimes e enfáticos em dizer que a 

informação é, sim, importante e fundamental para a gerência das empresas nos 

dias atuais, não só para a tomada de decisão, por toda a complexidade que 

envolve os processos administrativos de hoje em dia. Concordam com essa 

abordagem: Goleman et al. (2009), Tanenbaum (2003), Velloso (2004), Jamil 

(2001), O’Brien (2004), Davis (1994) e Laudon e Laudon (1999). 

 

O entrevistado P1 é um pouco radical ao opinar que sem informação não se vive 

nos dias de hoje: “A informação é importante para o produtor, porque sempre 

agrega e, às vezes, torna-se indispensável, pois tudo ou quase tudo hoje no meio 

rural é mediante a informação, sem ela não somos ninguém”. 
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Tal radicalização pode ser apreciada na resposta do entrevistado P3: “Com 

certeza, sem informação você não vai a lugar algum. Você vai ficar isolado aí sem 

comunicação, hoje não tem espaço para isso, pois hoje é momento eu nem sei 

dizer como funcionaria sem informação, é até complicado de pensar [...]”. P4 e 

P5, por sua vez, creditam a importância da informação a várias áreas e meios em 

que os mesmos estão envolvidos. P4 acrescenta: 

 

Ela é fundamental, porque sem informação, ou seja, sem você saber o 
que está acontecendo no mercado, sem saber o que há de novidade na 
área de tecnologia, seja na área de manejo ou maquinário, se você não 
tiver essas informações, você vai ficar pra trás. [...]  

 

P5 depõe: 

 

É claro, toda a informação quando ela é consistente e tenha uma 
característica simplificada para que possa digerir é importante. Tanto 
informações de tecnologias quanto informações de mercado, como as 
formas de comercialização, aquisição de insumos, de contratação de 
financiamento, então tudo, as informações são importantes e têm que 
chegar de forma clara, simples e objetiva para que possamos justamente 
facilitar o entendimento e a execução delas. 

 

O entrevistado P2 chama a atenção para um fato que Jamil (2001) corrobora, de 

que a informação, para ser útil, tem que ser atual. Informação desatualizada não 

servirá para tratamento e transformação em conhecimento num ambiente de alta 

competição. Esse entrevistado declara: 

 

A informação atualizada, ela significa tudo [...] por tal razão, a gente hoje 
tem assessoria por fora paga, isso é caro, já trocamos várias, atualmente 
um grupo com muito conhecimento e os resultados de um modo geral 
tanto na parte agrícola e pecuária já apareceram e de um modo geral 
estamos acima da média do Brasil. 

 

A pergunta 6 tem por objetivo identificar qual ou quais outros atributos são 

importantes para o gerenciamento da atividade dos entrevistados, além da 

informação questionada na pergunta anterior. 

 

Para o entrevistado P1, o gerenciamento de custos, compra e vendas de 

produtos, além de alta tecnologia aplicada para melhor resultado em 

produtividade, torna-se fator de relevância no gerenciamento de seu negócio, 

como se pode apreender em sua resposta: “Controle de custos, de vendas, de 
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compra. Produzir bem, também é importante, pois dificilmente isso deixa o 

produtor no vermelho”. 

 

A gestão de custos e outros indicadores administrativos são defendidos como 

fatores fundamentais no sucesso do gerenciamento de atividades empresariais 

por várias referências citadas, como Brum (2005), Mendes e Padilha (2007), 

Buranello (2011), Arbage (2006), Brandão (1992), Santos (1993), Oliveira (2008), 

Silva (1996), Dutra (2003) e Camargo Neto (2004). 

 

O entrevistado P2 cita a forma de comercializar os produtos de sua produção. 

Para ele, “[...] principalmente a parte de comercialização deixa muito a desejar 

[...]” e reconhece que há muitas falhas na forma de comercializar sua produção. 

Para isso, ele conta com serviços especializados de profissionais de mercado. 

Algumas referências defendem melhores práticas de comercialização por parte do 

produtor rural, com dicas de como deve ocorrer. 

 

Para Araújo (2003), a comercialização agrícola é um conjunto de objetivos, 

princípios e ações desenvolvidas para atuar no mercado de ampla concorrência, 

que é o de produtos agropecuários. Segundo ele, o setor possui muitas 

especificidades e características próprias que fazem com que sua 

comercialização seja trabalhada de forma estratégica para melhor remuneração, 

pois a venda do produto fecha todo um trabalho do empresário rural que 

demandou muito investimento, trabalho e dinheiro para ser completado. 

 

O entrevistado P3, por sua vez, defende o melhor desempenho em tecnologia 

para aumentar sua produtividade, como se pode perceber, “principalmente no que 

tange a tecnologias, às práticas culturais, pois antigamente se produziam 40 

sacas e hoje são 60, então está afinando cada vez mais da informação técnica, 

daqui uns dias chegarão a 80 e até em 100 sacos, por que não?” 

 

P4 manifesta preocupação com a mão de obra qualificada e a falta de 

capacitação para tal: 
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Informação, tecnologia, treinamento. Se não houver investimento nessa 
área, vai ficar pra trás. Porque cada vez mais as empresas do 
agronegócio estão trabalhando de forma enxuta no que tange a pessoal. 
Então, esse profissional que fica na empresa tem que ser completo 
embasado e informado para ter competência de tomar decisão. 

 

Megido e Xavier (2003) mostra a mesma preocupação do entrevistado P4, 

ressaltando que o Brasil é um país favorável ao desenvolvimento do agronegócio 

por oferecer condições biológicas, climáticas e de pesquisas para sua 

propagação. Porém, se pegar no investimento em mão de obra para um 

crescimento sustentável, isso pode se virar com o próprio modelo estabelecido e 

criar sérios problemas de ordem mundial, pois há muitas nações dependendo 

disso para sobreviver. 

 

Tal ressalva é feita também por Araújo (2003), quando o modelo de 

desenvolvimento sustentável por ele inclui, entre outras coisas, um eficiente 

programa de qualificação profissional. A finalidade desse programa é que a 

cadeia não se perca em pesquisas e produtos oriundos de más informações ou 

de informações confrontantes que não atestam nem aprovam a verdadeira 

cientificidade com a qual o produto foi desenvolvido até o ponto de ser 

comercializado. 

 

O entrevistado P5 relata: “A informação é a base de tudo. Existem outras formas 

talvez de ajudar a melhorar como a qualificação que está tudo baseado na 

informação. E quanto mais ela [a informação] for clara e objetiva, é o que 

importa”. Fica evidente o foco principal, que é a informação (assunto tratado no 

tópico anterior) e a mão de obra é uma consequência da falta de informação. 

 

Neste tópico a informação se sustenta com as referências de Davenport (1994), 

Mattar (2007), Goleman et al. (2009), Tanenbaum (2003), Velloso (2004), Jamil 

(2001), Davis (1994) e Laudon e Laudon (1999). 
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5.1.3 Questões sobre os aspectos pessoais do uso de software de controle 

específico 

 

Objetivo específico: saber qual a opinião e/ou percepção do produtor rural quanto 

ao uso do software específico 

 

A fim de identificar a real percepção dos empresários rurais quanto à forma como 

eles pensam sobre o assunto específico do trabalho em questão, que é o uso de 

software específico de gerenciamento rural, as perguntas 7, 8, 9 e 10 buscam 

extrair dos entrevistados opinião sobre o uso e fruto de tal tecnologia. Todas as 

respostas encontram-se no QUADRO 21. 

 

Aqui se evidenciou um fato empírico do entrevistador em função da sua prática e 

vida profissional, que pode ser comprovada nesse bloco de conhecimento, apesar 

do mesmo não constar no objetivo específico do trabalho. 

 

Para responder à pergunta 7, que possui o foco em captar a opinião dos 

entrevistados sobre softwares de gerenciamento específicos da atividade rural, 

independentemente do seu uso, é que veio a constatação do parágrafo anterior, 

pois nessas respostas os entrevistados P1, P2, P4 e P5 tiveram que recorrer 

(consultar) a funcionários de sua empresa, tendo em vista que eles não 

dominavam a ferramenta que era utilizada para controle de seu negócio. Em 

alguns casos nem faziam uso ou entendiam como tudo funcionava. 

 

Isso mostra algo que vai estar na conclusão de forma detalhada, mas alguns 

produtores, em grande quantidade, não conhecem a ferramenta de que fazem 

uso, então, como podem defini-las ou até mesmo ter algum conceito ou 

percepção de conhecimento de causa próprio? 

 

Vale lembrar que as respostas dos entrevistados citados, em algumas partes, 

possuem a interferência de seus funcionários. 

 

O entrevistado P1 remete a um conceito de que não existe software perfeito e que 

todos são iguais em termos de uso e benefícios. Por esse motivo, inclusive, que 



 113

muita gente usa algum software ao mesmo tempo fazendo o uso também de 

planilhas de Excel, como se pode comprovar em sua fala: 

 

Não existe software perfeito e todos serão difícil de implantar, já estamos 
no segundo software, pois o primeiro não teve sucesso. Tem gente que 
ainda defende o uso da planilha de Excel ainda e eu sou contra, acredito 
que o software tem que funcionar, é uma questão de honra. O problema 
dos softwares que hoje possui no mercado é que possui muita 
amarração, que dificulta um pouco, mas no final vai ser importante. Tem 
software que faz a contabilidade gerencial e isso é importante. O maior 
problema hoje é ter informação certa e correta para fazer os 
lançamentos certos. Centro de custo máquina por máquina não é fácil, 
centro de custos por cultura, por fazenda controle por talhão também 
não é fácil. 

 

Outros pontos importantes citados pelo entrevistado P1 são que ele se encontra 

já em sua segunda tentativa de uso de software específico e outro são as 

amarrações que os softwares possuem (necessários, em muitos casos, para o 

bom uso e até para a segurança do próprio empresário). Além disso, percebe-se, 

nesse caso, um juízo de valor considerável quando P1 afirma que fazer o 

software funcionar passa a ser uma questão de honra pra o mesmo. Isso mostra 

algum fato ou alguns fatores que talvez ele tenha se privado de relatar na 

entrevista, pois foi o único que fez uma afirmativa com tamanha convicção de 

valor. 

 

O entrevistado P2, literalmente, não sabia discorrer sobre softwares de 

gerenciamento específico e consultou seu funcionário responsável pelo setor. 

Depois de dialogar com ele por alguns minutos, voltou à fala apresentando um 

conceito simples, curto e de certa forma confuso, despertando a sensação de 

que, mesmo consultando seu funcionário, não soube responder à pergunta: 

“Facilitaram bastante, os dados, organizações, decisões, a efeito de custo foi 

afinado, então isso foi bom”. 

 

De acordo com o respondente P3, há uma limitação gerencial quanto ao uso 

desses softwares. Estes precisam evoluir para um conceito mais gerencial e 

pouco contábil, mesmo dada a importância da questão fiscal e burocrática por 

parte dos governos, como se infere na íntegra de sua resposta:  
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Eu vejo que são limitados ainda, eu sempre digo isso, pois eu vejo muita 
dificuldade no sistema, pois é muito ligada à contabilidade e muito pouco 
gerencial. Às vezes eu pergunto ao pessoal qual o custo operacional 
deles e os mesmos respondem que não sabem. Qual é o custo? Eu 
pergunto e é sempre a mesma coisa: Ah, eu não tenho direito não, mas 
tenho algumas planilhas aqui que dá pra controlar mais ou menos. Aí 
eles precisam tomar decisão e vão usar índices médios estatísticos. Aí 
eu discordo, pois o produtor tem que ter o custo dele, e o Nectar faz 
muito bem a contabilidade. Como se sabe, nem tudo que se gasta na 
fazenda pode ser contabilidade pra efeito fiscal, então fica de fora. E se 
eu não lançar no meu gerencial, vou mascarar o meu custo. Dessa 
forma, tem muita gente que não sabe o que gasta, não sabe seu custo 
operacional. Eu uso o Nectar, por exemplo, mas nem sei mexer. Eu pego 
as informações dele que os funcionários me dão e jogo nas minhas 
planilhas de Excel, que pra mim é melhor que o Nectar. 

 

Outro aspecto importante comentado pelo entrevistado P3 é a sua opinião de que 

muitos produtores não têm o custo de produção na mão, ou seja, não sabem 

quanto custa seu produto, então, não saberão qual a margem de contribuição que 

a atividade vai lhe proporcionar. Cita também o fator pessoas, pois os softwares 

são complicados, fazendo com que os profissionais que o operam passem a fazer 

uso de planilhas paralelas, porém, nem assim detêm o controle do que andam 

gastando ou quanto custa seu produto no final da safra. 

 

Constitui outro dado interessante o fato de que, na atividade rural, nem tudo que 

se gasta pode ser contabilidade para efeito fiscal, em função de leis e regras 

governamentais; e isso dificulta um pouco a gerência por parte do empresário 

rural. Para finalizar as observações da resposta do entrevistado P3, na parte final 

de sua fala ele admite que não saiba fazer uso do sistema que comprou, pagou e 

disponibilizou para usar. Deixa por conta de seus funcionários e só pede dados 

para lançar em sua planilha de Excel, na tentativa de ver as coisas de forma mais 

clara e simples. 

 

Um fato interessante e importante para o bom uso de qualquer software foi trazido 

à tona pelo entrevistado P4. Trata-se da importância de se ter uma estrutura 

preparada para absorver um software de gerenciamento, se a estrutura não 

permitir que as informações cheguem precisas e corretas até o software para uma 

precisão mais confiável dos dados. 

 



 115

O mesmo entrevistado, P4, acrescenta que a informação correta passa a ser mais 

importante que o uso do próprio software, como pode ser observado em sua fala: 

 

Se você não tiver uma estrutura de informação que te dê as respostas 
que você quer, dentro do seu processo de produção, você fica como 
uma pessoa que está atirando pra todo lado sem saber que resultado vai 
ter. Inclusive nos investimos nisso para ter a informação em tempo real, 
informação do que está acontecendo dentro do seu processo e aplicar 
decisões que otimizem resultados, evitem erros, riscos desnecessários. 
Serve também para comparação, saber de históricos anteriores, para 
saber se estou sendo eficiente ou não, então, hoje qualquer empresa 
que queira estabelecer em qualquer segmento precisa disso. 

 

Esse entrevistado levanta outros pontos importantes para discussão e conclusão, 

revelando fazer uso de informação para evitar e reduzir riscos desnecessários. 

Além disso, o que mais chama a atenção é que ele menciona ser necessário ter 

informação para ter dados comparativos, ter históricos para saber se o mesmo 

está sendo eficiente ou não. 

 

Como a atividade envolve muitos riscos, como as intempéries (fatores climáticos e 

biológicos), os de mercado (oferta x demanda, estoques mundiais, e preços 

futuros de comodities), por exemplo, saber como se comporta o mercado e o 

quão o mesmo é administrativamente eficiente e competitivo para com outros 

mercados, torna-se relevante para um bom planejamento de médio e longo prazo. 

 

O entrevistado P5 responde à pergunta de forma mais trivial, lembrando que é 

importante ter um software de gerenciamento específico, pois, com ele, aos 

poucos, toma-se ciência das coisas que ocorrem em sua propriedade. Isso ajuda 

a melhorar gradativamente sua gestão e, consequentemente, melhorada tomada 

de decisão, como pode ser visto em sua resposta: 

 

Eles são importantes na medida em que você vai tomando conhecimento 
deles e na medida em que eles vão simplificando e reunindo 
informações que a gente possa ver e fazer a melhor gestão da atividade 
e isso tem contribuído muito, pois facilita a tomada de decisão, os 
resultados e melhora os indicadores econômicos. 

 

Outro fator importante percebido pelo entrevistador foi a resposta quanto à 

melhora dos indicadores econômicos. Isso é algo que busca outros entrevistados, 
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como o P1, por exemplo. Ambos atribuem a importância desses indicadores à 

eficiência administrativa. 

 

Sobre a pergunta 7 e as respostas dos entrevistados, os autores que sustentam 

tais afirmativas são: Norton (1996), Batalha (2001), Prado (1999), Farmer e 

Venema (2007), Deitel, Deitel e Choffnes (2005), Stallings (2002), Pressman 

(1995), Maney (1997), Oliveira, Toscani e Carissimi (2004), Copeland, Koller e 

Murrin (2002) e Tanenbaum (2003). 

 

A pergunta 8 tem por objetivo identificar qual foi o primeiro momento em que os 

entrevistados tiveram contato prático com o uso de algum software específico de 

gerenciamento rural, lembrando que nesse grupo de entrevistados todos fazem 

uso de algum tipo de software. 

 

Todos os entrevistados tiveram como semelhança a resposta curta e objetiva 

nessa questão, a começar pelo P1, que salienta o motivo de ter buscado o uso de 

um sistema de gestão. Como as empresas de outros ramos e segmentos de 

negócios usavam softwares para controle, ele acreditava que eles deveriam usar 

também. Isso dá a entender que “se os outros usam, nós também precisamos 

usar”, o que pode ser um erro se não se levar em consideração alguma análise, 

como segmento de atuação, exigências de mercado, mercado consumidor e 

competidor e riscos das atividades. 

 

O entrevistado P1 enfatiza: “O primeiro contato com software foi o Nectar9, pois a 

ideia era ter os controles na mão tudo em um sistema só. Igual uma empresa de 

comércio que tinha um software, nós achamos que tínhamos também que ter”. 

 

No caso do P1, vale lembrar que mais tarde esse software veio a ser substituído 

por outro, por não conseguir atender às necessidades da empresa em questão 

durante o período em que fizeram o uso do mesmo. Porém, o fato de o 

entrevistado pensar que necessitava usar um sistema porque outras empresas de 

outros segmentos usavam, mostra uma inicial abertura de mercado tanto para as 

                                                 
9 Nectar é um software de gestão empresarial que atua em vários segmentos de negócios, 
sediada no município de Rio Verde-GO. 
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empresas de software como de profissionalização do setor, que os empresários 

rurais passaram a buscar. 

 

O entrevistado P2 responde à pergunta, alegando que seu primeiro contato com 

um software de gerenciamento rural foi há mais de uma década, por intermédio 

de membros familiares, em função da sua formação, buscava o que de melhor 

tinha no mercado para gerir de maneira competitiva e com efetividade seu 

negócio, como se confirma em sua resposta: 

 

Há mais de 10 anos. Isso aconteceu por necessidade, pois meu genro é 
economista e sempre buscava melhorar a parte de coleta de dados, 
produção, custos, cultura por cultura e pecuária. E isso nos trouxe uma 
grande realidade para ver se está tendo lucro ou não. Isso não acontecia 
antigamente. 

 

O entrevistado conclui sua resposta afirmando que antes do uso de softwares os 

assuntos de gestão e eficiência administrativa não existiam, mostrando que o 

mercado carecia de boas práticas de gerência de informação para melhores 

decisões no campo. 

 

P3 não quis comentar os motivos que o levaram a ter seu primeiro contato com 

um software de gerenciamento específico, limitando-se a dizer apenas o tempo 

em que isso aconteceu, que fora há década, ou seja, por volta do ano de 2002, 

assim como o entrevistado P2 referido anteriormente. 

 

Além do tempo de uso, 25 anos, P4 lembrou que isso aconteceu porque a 

empresa começou a fazer investimento na área de Centro de Processamento de 

Dados (CPD), conhecido hoje como departamento de TI: “25 anos atrás, quando 

eu ainda era funcionário de uma agroindústria do setor de agronegócios. Quando 

iniciou o investimento nos CPDs”. 

 

P5 destoa dos anteriores e revela: “Tivemos contato através de informação, 

trocando ideia com quem já fazia uso de sistemas, as empresas maiores, por 

exemplo, e a gente procurou buscar mais informações sobre aquilo que se 

enquadraria melhor ao nosso negócio”. Esse respondente fez uma prática comum 

no mercado, que é, antes de fazer qualquer tipo de investimento duvidoso, 
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consultar o mercado, por meio de pesquisas, networking e visitas in loco, para 

verificação e avaliação de como as coisas acontecem na prática. Só aí, então, 

tomar uma decisão de investimento. Isso remete as empresas a um ambiente 

mais competitivo e profissional, em que a briga pelo mercado consumidor torna-se 

algo voraz e vantajoso para os melhores. Mas não revelou há quanto tempo teve 

o primeiro contato com softwares do gênero. 

 

A pergunta 9 é feita de forma direta e direcionada para o tema do trabalho em 

questão e tem a ver com os motivos que levaram o entrevistado a optar pelo uso 

de um software de gerenciamento específico. 

 

Os entrevistados P1 e P2 foram bem sucintos em suas respostas: “Para ter o 

controle, a informação, para tomada de decisão” (Entrevistado P1). “Para tomar 

decisão de gerenciamento” (entrevistado P2). Isso pode ser resumido em uma só 

palavra: administração, ou seja, para tomar decisões corretas, necessita-se de 

processos definidos, e a informação é a base para toda decisão praticada em  

uma corporação. 

 

Para dar sustentação aos entrevistados, eles são fundamentados por autores 

como Barney e Hesterly (2007), que comentam sobre a dificuldade das empresas 

em tomar decisões. Para elas, as escolhas estratégicas de uma organização, 

poucas vezes são decisões fáceis e alguma delas pode revelar-se errônea. 

Porém, isso não é desculpa para não se optar por uma linha de ação concreta e 

eficientemente planejada. 

 

Porter (1985) também entra na discussão e conceituação, pois propõe que há 

confusão entre eficácia operacional e estratégia. Ele acredita que as empresas 

estejam investindo apropriadamente em energia para se tornarem mais enxutas e 

mais rápidas, o que as tornou eficiente, porém eficácia operacional não é 

estratégia, mas uma vantagem competitiva. 

 

Ainda Porter (1993) argumenta que a competitividade é a habilidade ou talento 

resultantes dos conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar um 

desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência, cujo desempenho 
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superior que se trata do caminho percorrido é o seu conceito de estratégia, ou 

seja, o plano de ação para guiar essa superioridade junto ao mercado competidor. 

 

P3 não explicou o real motivo que fez com que ele buscasse um software no 

mercado, como se pode ver em sua resposta: “Tinham vários produtos no 

mercado e não sabíamos escolher qual o melhor, então optamos por um, mesmo 

sem conhecer, e esse um foi o Nectar. Mas eu volto a bater na tecla de que tem 

que melhorar bastante, ser mais ágil simples e complicar menos”. 

 

Como se pode inferir, o entrevistado P3 não esclarece os motivos que o levaram 

a adotar o software, mas faz questão de dizer novamente que o sistema que ele 

usa atualmente precisa passar por melhorias. Porém, o que mais chama a 

atenção é que, apesar de ter vários produtos no mercado, ele não sabia direito 

qual escolher. E isso levanta algumas hipóteses para isso acontecer, e a primeira 

é não conhecer suas reais necessidades ou a falta de discernimento para 

entender as diferentes formas de softwares disponíveis no mercado. 

 

O entrevistado P4 já explora mais sua resposta, esclarecendo os reais motivos 

que o levaram a tomar tal decisão. E corroborando os entrevistados anteriores, 

um de seus motivos também é a melhor administração do seu negócio que, em 

particular, é diversificado, pois, além da produção de grãos, ainda possui 

produção de sementes de forma integrada, como se comprova: 

 

Melhorar o controle da atividade. Pois além da produção de grãos temos 
também a produção de sementes, então, precisávamos de um programa 
que nos ajudasse na questão de compra de insumos, controle de 
produção, parte financeira, contábil. No nosso caso de semente, um 
programa que ajudasse no controle de produção de semente que existe, 
o que foi descartado, comercializado, disponível etc. 

 

Com isso, fica evidente a complexidade da necessidade de gerir as informações 

de forma mais precisa e correta, em função da agregação de valor que os 

mesmos desenvolveram em sua atividade, culminando na busca por uma 

ferramenta tecnológica que os auxiliasse nesses quesitos. 
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Para o entrevistado 5, o motivo foi o mesmo de todos os outros (P1, P2, P3 e P4) 

e resume em algumas palavras-chave como facilidade de informação, gerência e 

tomada de decisão: “O objetivo mesmo da busca foi facilitar a busca de 

informações e, com isso, dar mais agilidade na gerência e tomada de decisão. Em 

virtude da velocidade de informações técnicas e econômicas, nós buscamos nos 

enquadrar nesse mercado”. 

 

Para finalizar a avaliação da pergunta 8 em palavras-chave, basta entender que 

todos os cincos entrevistados buscaram aderir a algum tipo de software de 

gerenciamento rural, uma ferramenta capaz de lhes proporcionar mais agilidade e 

precisão nas informações de seus respectivos negócios, para terem subsídios 

para decisões assertivas pautadas em dados concretos e certificados. 

 

Com essa preocupação, Silva (2009) discorre que, diante de cenários cíclicos e 

sazonais, o planejamento das empresas rurais se molda de acordo com as novas 

fases e mudanças da economia mundial e merece cada vez mais atenção e 

investimento por parte do empresário rural. 

 

Santos (1993) frisa que a modernização do agronegócio proporciona um conceito 

de produção eficiente, pressionado pela necessidade de aumentar o uso dos 

fatores de produção, no intuito de obter sempre o mais alto índice de 

produtividade. Montoya e Parré (2000) complementam dizendo que, em função 

dessa pressão por melhores resultados, foi preciso a adoção de novas práticas 

administrativas por parte dos empresários rurais como redução dos custos e 

implementações de tecnologias para aumento da produtividade. Nesse sentido, 

ele foca a necessidade do uso da administração rural para o diagnóstico e 

prognóstico de tais situações. 

 

Administrar é algo praticado em todas as atividades humanas. Como arte, filosofia 

e ciência, a Administração está presente em todas as empresas e organizações. 

Segundo Fayol (1989), “administrar é prever, organizar, mandar, coordenar e 

controlar”. É antecipar o que se deve fazer, com que recursos e em que 

quantidades, para que os objetivos da empresa sejam alcançados. Tal conceito é 

também aplicável à empresa rural. 
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A pergunta 10 foi direta para saber em qual ano se deu a adoção do software 

atual de gerenciamento rural e com isso entender alguns motivos para tanto 

tempo de uso e pouco resultado prático por parte de alguns entrevistados. 

 

Dessa forma, tem-se que: P1 adotou um software no ano de 2007; P2 adotou em 

2002; assim como P3, também no mesmo ano (2002); P4 em 2006; e P5 em 

2010. Fazendo uma breve e sintética relação e correlação dos anos em função 

das respostas colhidas até o momento, é possível observar que P2 e P3, por 

exemplo, que já fazem uso da ferramenta há uma década, ainda procuram melhor 

eficiência administrativa e de processos. Já P4, que começou a usar em 2006, e 

P1, em 2007, também passam pela mesma busca para alinhar seu processo 

decisório com o gerencial, há seis e cinco anos respectivamente. Apenas P5 tem 

uma história recente com o uso da tecnologia, mas que também está na busca 

pelas melhores práticas administrativas. 

 

Contudo, ficam algumas dúvidas e/ou questionamentos sobre a pergunta 10, 

como, por exemplo: Com tanto tempo de uso do software, por que ainda não 

conseguiram se encontrar administrativamente? De quem será a culpa por tão 

gande atraso de resultado? A empresa fornecedora do software poderia mudar 

esse cenário? Ou isso seria algo cultural e conservador por parte dos empresários 

rurais? Ainda mais em tempos modernos como este, com ferramentas 

imprescindíveis a todos os segmentos de negócios, como já referido. A 

administração dos negócios se torna então mais complexa, segundo Hitt (2003), 

uma vez que se tem, no momento, a internet como ferramenta competitiva e de 

diferenciação, que está modificando os padrões de concorrência entre qualquer 

tipo de organização. Ele ainda salienta que os gestores devem se manter mais 

alertas para poderem sobreviver. 
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5.1.4 Questões sobre os aspectos pessoais relacionados aos resultados 

obtidos pelo uso do software específico 

 

Objetivo específico: saber a opinião do produtor rural quanto aos resultados 

obtidos pelo uso do software específico 

 

Este tópico compõe-se das perguntas 11, 12, 13 e 14, que também constam do 

QUADRO 21 e têm como principal objetivo investigar a opinião dos produtores 

entrevistados sobre os resultados obtidos com o uso dos softwares escolhidos. A 

pergunta 11 tem a ver com a opinião dos entrevistados, se o uso do software 

melhorou de alguma forma seu nível de eficiência administrativa. 

 

P1 parece não ter certeza se o uso do software conseguiu proporcionar-lhe 

alguns resultados favoráveis, mesmo tendo adotado o mesmo em 2007, ou seja, 

há cinco anos, e ainda assim não consegue responder com clareza sobre os 

benefícios conquistados: “Eu acho que sim, mas tem muito para acontecer ainda. 

Tudo está ligado a processos e o software despertou em muitas pessoas a 

necessidade de ter controle na mão”. 

 

É interessante notar, na resposta do entrevistado P1, que embora “ache” que sim, 

que pode ter tido resultados, não citou algum. Ele fala da mudança de processos, 

mas também não disse que tipo de processo ele teve e sobre algum tipo de 

resultado. E finaliza dizendo da necessidade percebida das pessoas (sem citar se 

está se referindo a outros colegas de profissão, funcionários ou fornecedores) de 

ter controle. Responder a uma pergunta direta e objetiva de forma duvidosa pode 

não ser um indicador de boa gestão ou de conhecimento do próprio 

empreendimento, o que é ruim, pois pode acarretar deterioração organizacional 

(BATALHA, 2001). 

 

P2, por sua vez, teve certeza da resposta, declarando com clareza e objetividade 

seu principal benefício com o uso do software até o momento: “Sim, 

principalmente no processo de custo de produção e gerenciamento fiscal”. 
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Chama a atenção, no caso do P2, apesar de estar há uma década usando o 

referido software, que ele só tenha conseguido resultados com a parte fiscal e no 

levantamento de custos. A temática gerencial abrange outros fatores como, por 

exemplo, compras, vendas, estratégias de mercados, planejamento de 

comercialização de seus produtos e subprodutos, gerência de decisões, 

identificação de gargalos, que dificultam sua competitividade e produtividade. 

 

Com uma década de uso, o produtor poderia estar em uso de novas ferramentas 

de gestão como, por exemplo, business intelligence (BI)10, o programa de 

qualidade total (PQT) - que poderia proporcionar significativo diferencial para 

conquistas de novos mercados e novos clientes - e Gestão de Riscos 

Corporativos (GRC), que foi desenvolvido para atender às necessidades de 

inclusão do risco na análise, execução e controle da performance corporativa.  

 

Já P3 não tem dúvida em afirmar que, de fato, houve melhorias com o uso do 

software. Para ele, o principal benefício foi o controle de gastos, podendo, assim, 

identificar os gargalos de seu fluxo de caixa e, com isso, tomar decisões que 

interfiram em tais resultados: “Sim, lógico que ajuda, pois você consegue ver os 

gastos da empresa, onde você gasta mais, menos, por exemplo, é uma forma de 

ter tal informação muito importante. Um produtor não pode ficar sem isso”. 

 

Destaca-se a parte final da resposta, na qual o respondente assegura que um 

produtor não pode mais ficar sem o uso de um sistema que lhe proporcione tais 

benefícios relatados por ele. Isso pode remeter à ideia de que P3 faz bom uso de 

seu software, com certa dependência do mesmo para controle e tomada de 

decisão, passando a ser prática diária em sua gerência controlar, avaliar, dirigir e 

planejar ações pautadas em resultados oriundos do uso do software. 

 

P4 concorda com os outros entrevistados e atesta que teve benefícios com o uso 

do software. Ele traça um paralelo de como era antes e como está agora e 

comenta que não admite o uso em paralelo do Excel para controle, conforme 

                                                 
10 Inteligência empresarial (em inglês Business Intelligence) refere-se ao processo de coleta, 
organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte a 
gestão de negócios (Wikipédia). 
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defendido por outros entrevistados em outra parte da entrevista, pois se isso 

acontecer não justificaria o investimento na ferramenta tecnológica de controle e 

gestão de informação (software). Porém, em outro momento, ele admite que não 

é fácil deixar de usar o Excel para coisas mais básicas, simples e rápidas. 

 

O mesmo respondente (P4) ainda lembra que um dos principais motivos para 

terem feito tal investimento foi justamente para aumentar o leque de informação 

gerencial de sua propriedade, uma vez que, com tanta informação que o mercado 

exige para ser competitivo, tornou-se impossível trabalhar tanta informação de 

forma manual ou mista (com o uso de planilhas de controle, por exemplo): 

 

Com certeza, porque antigamente era na cadernetinha, era no papel, era 
no Excel, tivemos até certo momento o domínio do Excel, então hoje, 
dentro da empresa não aceitamos planilhas mais, pois, dessa forma não 
justifica o investimento feito no software. Mas é uma ferramenta que não 
tem como deixar (Excel). Quando optamos por usar um sistema assim, 
foi para melhorar, aumentar nosso leque de informação. Pois a 
informação hoje é tanta, que se não tiver um software você não 
consegue gerenciar a atividade onde você está inserido. Um exemplo é 
de quando começamos a produzir sementes aqui, nós produzíamos na 
época 25 mil sacos, volume considerável pra época, hoje estamos 
produzindo 540 mil e se não tiver um software para gerenciar isso, você 
não consegue ter o controle da sua produção. 

 

O exemplo citado pelo entrevistado P4 pode ser usado e/ou visto como um 

benefício oriundo do uso do software para obter tamanho e expressivo 

crescimento no negócio, ainda mais com tamanhas quantidades de informações 

que circundam tais decisões. Pode-se concluir que a ferramenta tecnológica foi de 

expressiva importância no processo. 

 

O entrevistado P5 possui apenas dois anos de uso do software. Antes ele havia 

declarado que ainda não tinha como avaliar reais ou absolutos benefícios que 

tivessem interferido com melhoria no desempenho administrativo. Depois 

comentou que agora é que está conseguindo reunir um pouco de dados mais 

organizados e alinhados e que teve muito problema com mão de obra no início de 

tudo (referindo-se ao processo inicial de implantação do software). Mesmo assim, 

já detecta ganhos na parte financeira. 
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Agora é que a gente está conseguindo reunir um pouco mais de dados, 
houve muita necessidade de treinamento, muitas pessoas para fazer a 
coisa acontecer em virtude da amplitude que se iniciou a implantação do 
sistema. Talvez se fosse instalado ele com simplicidade e informações 
mais objetivas, talvez tivesse um resultado melhor. Mas ele tem 
contribuído na parte financeira, por exemplo, de dados, de informações, 
cadastramento de insumos usados, índices de produtividades, etc. 
quando bem alimentado tem nos ajudado. 

 

De certa forma, P5 reclama da complexidade e do travamento do sistema, temas 

já relatados ou lembrados em perguntas diferentes anteriores. O que ressalta na 

sua resposta é que ele reconhece que, quando bem alimentado, o sistema tem 

ajudado. Observa-se certa contradição, pois, se ele é o chefe e sabe que se 

alimentar o software os resultados vão aparecer, como alega que possui pouco 

resultado prático? Isso pode mostrar o que já foi visto em outros casos, como, por 

exemplo, entre os entrevistados P2 e P3, que possuem uma década de uso do 

sistema e ainda reclamam de que as coisas poderiam estar melhores. 

 

Sobre os benefícios de softwares apresentados como referencial e que dão 

suporte a essa pergunta, os autores citados foram: Marins (2004), Araújo (2003), 

Batalha (2001), Goleman et al. (2009), Davenport (1994), Mattar (2007), 

Tanenbaum (2003), Jamil (2001), Velloso (2004), Laudon e Laudon (1999), Davis 

(1994), Norton (1996), Prado (1999) e Deitel, Deitel e Choffnes (2005). 

 

Na pergunta 12 procurou-se conhecer qual a percepção dos entrevistados quanto 

à influência do uso do software e os resultados que possa proporcionar em seu 

processo gerencial e de decisões. 

 

De todos os cincos entrevistados, o P1 é o que manifesta possuir conceito e 

capacidade de gestão mais consistentes, justamente por pensar sempre em 

resultados eficientes, rápidos e indicadores que possam servir de suporte à 

tomada de decisões. Ele relata que a influência do uso do software é considerável 

e começa pela comunicação interna entre os colaboradores, mencionando que 

para ele é importante manter-se documentado de todo e qualquer tipo de 

informação que gire em seu ambiente interno corporativo. 
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Ele fala também sobre a hierarquia e cita que sua empresa possui um 

organograma definido, com o nome e função de cada colaborador e um fluxo que 

mostra o ritmo e processos de como as coisas devem acontecer. Num segundo 

momento de sua resposta percebe-se novamente a preocupação com a 

informação e sua gerência, o quão ela deve ser tratada e dá sugestão de como 

isso deve acontecer. Assim, P1 revela o desejo de chegar ao ponto de 

desenvolver um BI em sua organização integrado com o software do qual faz uso. 

 

Hoje, usamos muito mais e-mail, mensagem, tudo fica documentado, 
temos um organograma com funções definidas e processos também, 
antigamente não tinha isso e hoje todos têm sua função. Agora a 
informação para a tomada de decisão ainda não temos. Em um segundo 
momento, queremos um software de BI para integrar ao Protheus11, para 
gerenciar indicadores, para pegar os relatórios mais complicados do 
Protheus para transformar em gráficos mais fáceis de ler. É o sonho 
aonde eu desejo chegar, ter um monitor aqui na parede com todos os 
indicadores que gerem resultados práticos para tomadas de decisão. 

 

Ressalta-se que o entrevistado faz menção a seu sonho, que se respalda em uma 

forma de gerenciar seu negócio de forma integrada e on-line, mediante ou com o 

auxílio de software. 

 

P2 preferiu responder à pergunta descrevendo um caso prático. Para ele a 

influência veio quando, por exemplo, nos últimos anos do cultivo da cultura de 

algodão, tornou-se inviável ou pouco atrativa, em função do seu alto custo de 

implantação e cultivo. E que foi com base nos relatórios gerenciais que puderam 

perceber o real resultado da cultura, optando, então, pela redução de área 

plantada. É dessa forma que os relatórios gerenciais oriundos do software 

influenciam seu processo decisório em sua organização. 

 

A influência nós vamos colocar num caso prático. O algodão é uma 
cultura muito cara, muita tecnologia e os preços não ajudaram em nada, 
e já há dois anos já tinha tomado a decisão de diminuir a área. Esse ano 
vai reduzir 40% da área de algodão. Tudo isso através dos relatórios 
gerenciais. 

 

Percebe-se, na resposta de P2, que o software é muito usado apenas para 

controle de custos e que suas decisões se limitam apenas a situações em que o 

fator ou indicador custo influencia. Ao comparar com a opinião do entrevistado P1 
                                                 
11 PROTHEUS é um software de gestão de que o entrevistado faz uso, da empresa TOVS. 
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(anterior), notam-se a expectativa e uma visão de gerenciamento da atividade 

com certa disparidade para menos, uma vez que a resposta de P1 abrange uma 

cadeia de conceitos mais ampla, como de gestão e informação, por exemplo. 

O entrevistado P3 já preferiu ser direto respondendo apenas “Vai influenciar na 

tomada decisão. É o principal”. Resposta curta e direta para uma pergunta que se 

baseia em investigar em qual ou quais momentos o uso do software influencia as 

decisões gerencias de seu negócio e como isso acontece. 

 

Para dialogar sobre tal resposta, vale lembrar que, em perguntas anteriores, foi 

dito que alguns entrevistados, ao começarem a responder a perguntas 

específicas sobre o software de gerenciamento rural, tiveram que recorrer a 

informações de seus funcionários, pois, em alguns casos, o produtor não tinha 

acesso ao sistema e não sabia como operá-lo. Consequentemente, não 

conseguiria opinar sobre tal. 

 

Esse comentário anterior leva a compreender por que alguns entrevistados, como 

P3, não têm muito o que falar sobre a influência que os relatórios gerenciais 

oriundos do software do qual fazem uso exercem em seu processo decisório e de 

gerência. 

 

P4 reporta que todo processo de mudança gera certo desconforto, certa 

resistência, mas compreende que isso não passa de uma cultura enraizada nos 

brasileiros. Em um segundo momento, o entrevistado lembra que isso se trata de 

um processo natural e que à medida que o tempo vai passando as pessoas 

tendem a se “acostumar” com o novo e a diminuir a resistência criada no início do 

processo. 

 

Como toda mudança gera certo nível de estresse, e aí surgem as 
conversas de resistências, de que isso ou aquilo não vai funcionar, é 
cultural isso, pois somos avessos a mudanças, gostamos da zona de 
conforto. Mas o que observamos é que com o passar do tempo você 
entende, como as coisas ficam mais fáceis de serem trabalhadas, então, 
trabalhamos assim com nosso colaboradores aqui. 
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P4 remete, na verdade, ao que os teóricos chamam de curva da aprendizagem12, 

que é uma comprovação científica defendida sempre que há uma mudança no 

hábito das organizações e o tempo em que as pessoas levam para se adequarem 

novamente. 

 

Um fato que chamou a atenção foi o comentário de P4 sobre a zona de conforto e 

corroborando que ele mesmo se inclui nisso. É uma constatação empírica, mas 

ao observar o comportamento de todos os entrevistados, fica a cogitação de que 

uns dos motivos de os produtores não terem conhecimento a fundo de seus 

softwares é justamente essa zona de conforto. Isso porque, num primeiro olhar, 

eles (os entrevistados) não fazem questão de aprender por conveniência ou 

talvez porque nunca precisaram usar um e não seria agora que passariam a 

depender de tal ferramenta tecnológica.  

 

Finalizando a pergunta 12, o entrevistado P5 corrobora P4 em alguns aspectos, 

como o estresse gerado inicialmente no processo de implantação e trabalho com 

o sistema, de resistência cultural e normal advinda, então, do modo como o povo 

trata os fatores novos em seu cotidiano. 

 

P5 lembra que foi difícil o começo do sistema, mas houve influência positiva, 

principalmente no melhoramento de técnicas produtivas, desempenho de 

máquinas e implementos agrícolas, como também influência nem tão positiva 

num primeiro momento. Não havia mão de obra qualificada suficiente para lidar 

com os novos modelos de gestão que estavam sendo inseridos na atividade rural 

por meio de uso de softwares de gerenciamento. Então o mesmo tratou isso como 

desafio. Ele ainda relata que foi preciso mesclar no começo do uso do sistema a 

forma de trabalhar e inserir dados no mesmo, mediante o desenvolvimento de 

fichas para preenchimento manual, uso da ferramenta Excel para registrar 

informações e, com isso, tentar ter acesso às mesmas de forma mais prática, 

rápida e “fácil”. Dessa forma, o estresse tornou-se inevitável. 

 

                                                 
12 Curva de aprendizagem é uma representação do nível médio cognitivo de aprendizagem para 
determinada atividade ou ferramenta. Normalmente, o aumento na retenção de informações é 
mais agudo após as tentativas iniciais, e então gradualmente se equilibra, o que significa que cada 
vez menos informações novas são retidas após cada repetição (Wikipedia). 
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Nesse sentido, é na mesma forma com que ele tem sofrido na atividade 
agrícola. Está melhorando a técnica, os equipamentos com um monte de 
informações e a gente não tem mão de obra qualificada para fazer frente 
a essas novas demandas e isso foi um grande desafio nosso. Ou seja, 
as pessoas se adaptando ao sistema. Para buscar informações eu tive 
que fazer fichas, Excel para buscar a informação e ser passada para o 
sistema, no começo gera estresse, mas depois gera um ciclo de 
atividade que passa a ser mais natural. 

 

Para tratar das influências que os softwares exercem no gerenciamento das 

atividades empresariais, foram referenciados autores como Brum (2005), Mendes 

e Padilha (2007), Batalha (2001), Buranello (2011), Arbage (2006), Brandão 

(1992), Santos (1993), Oliveira (2008), Silva (1996), Camargo Neto (2004), Dutra 

(2003), Drucker (2003) e Araújo (2003). 

 

Na pergunta 13 propõe-se a questionar os entrevistados se eles, considerando 

que todos usam o software de gerenciamento rural, de alguma forma usaram o 

software juntamente com os relatórios gerenciais que o mesmo proporcionou, 

para tomarem algum tipo de decisão. Ou seja, os relatórios foram úteis em algum 

momento desde sua adesão para servir de suporte a decisões gerenciais? 

 

O entrevistado P1, numa abordagem conceitual, mostrou boa visão de negócio, 

corporação, processos e mercado. Na pergunta 13 que ainda não se baseou em 

algum índice ou relatório do sistema de que faz uso para tomar algum tipo de 

decisão.  

 

O mesmo justifica revelando que ainda há esperança de poder chegar a tal ponto 

de tomar decisões baseadas em informações seguras do software, mas alguns 

aspectos como a mudança do software e a dificuldade de mão obra qualificada 

para operar os processos foram suas justificativas para ainda não fazerem uso 

das informações que o software proporciona: “Sinceramente, ainda não. Estamos 

pagando para ver ainda, porém estou acreditando que vai dar certo. Ficamos três 

anos com o Nectar e desistimos. Mas um problema disso é a equipe, pois as 

pessoas põem muita dificuldade”. 
 

Vale lembra que o entrevistado P1 faz uso de algum tipo de software desde o ano 

de 2007, ou seja, há cinco anos. Será isso um tempo perdido, descaso ou um 
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processo natural de aprendizagem para se chegar ao objetivo maior? 

Questionamento como esse surge à medida que se tenta mensurar todo o 

investimento feito em software por cinco anos e ainda não ser possível confiar em 

relatórios gerencias para tomadas de decisões. 

 

P2 se limita a dizer que tal pergunta já fora respondida no mesmo exemplo dado 

na pergunta anterior, como se pode comprovar em sua fala: “Sim, o exemplo dito 

anteriormente se enquadra nessa pergunta”. 

 

No exemplo anterior (pergunta 12), o mesmo disse:  

 

A influência nós vamos colocar num caso prático. O algodão é uma 
cultura muito cara, muita tecnologia e os preços não ajudaram em nada, 
e já há dois anos já tinha tomado a decisão de diminuir a área; esse ano 
vai reduzir 40% da área de algodão. Tudo isso através dos relatórios 
gerenciais. 

 

Fica evidente que houve mudança de comportamento proporcionado pelo uso de 

relatórios gerenciais por parte da decisão do gestor. 

 

P3 também se limita a dizer que corrobora a pergunta, dizendo que já tomou 

diversas decisões baseadas em relatórios proporcionados pelo software que 

utiliza. Porém, deu apenas um exemplo de onde isso aconteceu e foi justamente 

com a questão dos gastos com o maquinário (máquinas, equipamentos e 

implementos). Segundo ele, já foram feitas várias análises econômicas de 

rentabilidade de uso das máquinas e algumas decisões foram tomadas, citando-

se como exemplo: trocar uma máquina por uma nova ou não ou, então, qual será 

o melhor momento para que isso possa ser feito. 

 

Sim, principalmente no controle de gastos de máquinas, tem máquina 
que gasta demais e você chega à conclusão de que é melhor trocar. 
Tem máquinas às vezes que o custo dela é baixo e você pode ficar e 
outra não e você tem que vender. 

 

Um bom controle da frota de maquinários, segundo Batalha (2001), Buranello 

(2011), Arbage (2006), Brandão (1992), Santos (1993), Oliveira (2008) e Silva 

(1996), mostra que, no processo de formação de custos, ter o controle de gastos 
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com máquinas, equipamento e implemento torna-se relevante justamente pelo 

peso que isso tem no fluxo de caixa do produtor rural. 

 

Ao defenderem melhor gestão financeira oriunda de um fluxo de caixa mais 

saudável, os teóricos dizem que os produtores são capazes de desenvolver seu 

próprio ponto de estrangulamento financeiro (momento em que o produtor não 

terá recurso financeiro para sanar todas suas dívidas em dado período), caso não 

faça os devidos apontamentos de controles de gastos. Entre os gastos, estão as 

máquinas que consomem parte relevante de seu caixa. 

 

P4, na sequência, responde da seguinte maneira à pergunta 13: 

 

Já sim, até porque o objetivo de ter o software é justamente ter 
informação para tomada de decisão, dados, parâmetros para embasar a 
tomada de decisão. Então isso é fundamental. E não só ter os dados, 
mas a capacidade e competência de analisar aquilo que você tem na 
mão. Porque por si só o dado é um dado, e ele não tem parâmetros para 
orientar o que fazer. Ele só disponibiliza informação para você decidir. 
Vale a pena lembrar que nossa atividade depende muito do clima e não 
adianta ter o melhor software. Tem que contar com os fatores climáticos. 

 

Resposta semelhante à do entrevistado P5, quando se trata do assunto 

informação: 

 

Sim, é claro, porque, por exemplo, ele nos traz as informações de 
estoque, ao qual nos baseamos para fazer as compras necessárias, e 
também sobre as produtividades das áreas, em virtude das decisões de 
ter que escolher as variedades a serem plantadas toda ano nos vários 
talhões. 

 

Ambos (P4 e P5) confirmam já terem usado relatórios gerenciais oriundos dos 

softwares dos quais fazem uso para a tomada de decisão. Porém, vale ressaltar a 

abordagem dada por ambos: a importância da gerência de informação, conforme 

Jamil (2001), que relata a diferença entre dado e informação e como a informação 

pode ser transformada em conhecimento. 

 

Porém, P4 é o único que foge da relação de respostas observadas, ao abordar o 

fator climático como fundamental para o sucesso de seu negócio. Nesse caso, 

pode-se entender que, por melhor que seja o dado, a informação e até o 
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conhecimento gerado pelas informações reunidas com o auxílio do software, tudo 

seria em vão se as condições climáticas não fossem favoráveis ao 

desenvolvimento de sua atividade. 

 

Na pergunta 14 questiona-se sobre a percepção dos entrevistados no que se 

refere a captar sua opinião sobre a relação custo-benefício do software do qual 

fazem uso. 

 

O entrevistado P1, seguindo seu critério de que ainda não tomou alguma decisão 

baseado nos relatórios gerenciais, afirma que essa relação vai ser favorável 

apenas quando ele tiver condição de possuir todos os indicadores de sua 

atividade em tempo real: “O custo-benefício dele vai se pagar a partir do momento 

que nós tivemos condições de tomar decisões em cima de indicadores vindo do 

sistema”. P2 apenas diz: “Muito favorável”, que é uma menção à sua impressão 

de que a relação para ele é satisfatória e que de certa forma já colheu algum 

resultado. Isso pode ser comprovado em perguntas anteriores, quando P2 afirma 

já ter usado relatórios de seu sistema para tomada de decisão. 

 

P3, por sua vez, considera a relação custo-benefício favorável: “Com certeza, 

mas eu só gostaria que fosse mais simples, mais ágil. Menos detalhamento [...]”. 

Ao mesmo tempo, ele volta a levantar um problema do software que usa, que são 

as amarrações que o mesmo possui e a complexidade de alimentá-lo para obter 

os resultados esperados.  

 

P4 também acha a relação favorável: “[...] e cada produtor tem as suas 

particularidades, é claro que, no geral, é aquele padrão. Então, se não tiver 

benefícios não justificaria ter o software, ou seja, é benéfico ter o software. Tem 

alguns pontos negativos, mas tem que procurar minimizar isso”. Na fala de P4, 

constata-se novamente a preocupação em fazer com que o software passe a 

atender às necessidades e expectativa de seu público, apesar dos desconfortos já 

relatados em outra oportunidade, como, por exemplo, a mudança cultural dos 

funcionários e as amarrações do software em si.  
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P5 é outro entrevistado que se mostra satisfeito com a relação custo-benefício: 

“Favorável, é claro, nesse sentido, é favorável e todo sistema implantado que lhe 

traga resumo, informações e te auxilia nos custos, com certeza ele é favorável”. 

 

Com exceção do entrevistado P2, todos os demais (P1, P3, P4 e P5) 

responderam à pergunta citando de forma direta ou indireta a importância de se 

ter a informação nas corporações, assim como referenciado pelos autores O’Brien 

(2004), Davis (1994), Jamil (2001) e Laudon e Laudon (1999), Ao conceituarem a 

informação, os autores também mostram onde elas podem aparecer e ser 

usadas. 

 

 

5.1.5 Questões sobre os aspectos pessoais relacionados ao nível de 

satisfação no uso do software específico 

 

Objetivo específico: investigar o nível de satisfação do produtor rural quanto ao 

uso do software específico junto à empresa fornecedora do mesmo 

 

No intuito de buscar respostas para os aspectos pessoais dos entrevistados 

quanto ao seu nível de satisfação referente ao software que utilizam junto à 

empresa fornecedora do mesmo para possíveis identificações por parte das 

prestadoras de serviços de seus pontos fortes e fracos, foram desenvolvidas seis 

questões (QUADRO 21), que são elas: 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 

 

Na pergunta 15 foi indagado se o entrevistado se considerava satisfeito com o 

software do qual faz uso. P1 diz que sim: “Por enquanto, sim [...]”. Mesmo com 

cinco anos de uso do sistema ele não se sente seguro para uma afirmação mais 

proativa e concreta sobre tal nível de satisfação. P2, um tanto diferente, diz que 

“sim, pelos resultados obtidos até agora, mas poderiam ser melhores [...]”. Ou 

seja, considera-se satisfeito, porém, após 10 anos de uso do sistema ainda opina 

sobre melhorias que poderiam acontecer no software. 

 

Norton (1996) e Prado (1999) definem software como sendo um conjunto de 

fatores e participante desses fatores. Esse conceito diverge do de P1 e P2, que 



 134

parecem acreditar que a responsabilidade de melhorias é das empresas 

prestadoras de serviços, e não de processos dimensionados e planejados de 

suas respectivas empresas.  

 

P3 é o único a responder negativamente, como se pode observar: “Não! Pelo que 

eu já relatei antes, que eles focam a parte mais contábil e deixam a desejar na 

parte gerencial e na simplicidade. Eu acho difícil usar o sistema para visualizar e 

por isso prefiro o Excel”. Esse é outro entrevistado que já possui 10 anos com o 

software e ainda é incisivo em dizer que não se encontra satisfeito, que algo 

poderia ser melhor ou mais simplificado, justificando, então, sua opção por usar 

planilhas eletrônicas de controle, desenvolvida por ele mesmo. 

 

P4 considera-se parcialmente satisfeito: “Por enquanto, vamos falar assim, 

estamos com 80% de satisfação, estão faltando esses 20%, que ao passar do 

tempo se sanar esses problemas que acontece na implantação de qualquer 

software [...]”. Trata-se de outra resposta que remete a trazer o tempo de uso do 

software em questão, que são seis anos de adesão e ainda não se encontra 

totalmente satisfeito e estão realizando treinamentos no momento.  

 

O parecer de P5 é de que está parcialmente satisfeito. Possui apenas dois anos 

de uso do software: “Claro, em relação ao que éramos antes estamos satisfeitos, 

mas precisamos melhorar [...]”. Fica então evidenciado, por parte dos 

entrevistados, que P1, P2, P4 e P5 se encontram parcialmente satisfeitos, 

enquanto P3 não se sente satisfeito, conforme suas justificativas. 

 

Deitel, Deitel e Choffnes (2005) estabelecem que os softwares possuem várias 

funções e isso depende do seu desenvolvimento, pois ele apenas irá reproduzir 

aquilo que lhe foi programado. Talvez esse conceito não esteja esclarecido para 

os entrevistados. Pressman (1995) preleciona que os softwares ultrapassaram os 

hardwares em termos de importância e isso pode ainda estar confundindo muitas 

prioridades organizacionais. 

 

A finalidade da pergunta 16 foi avaliar o nível de serviço da empresa fornecedora 

do software de que os entrevistados fazem uso. Para isso, P1 relata a dificuldade 
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de não ter uma empresa de serviço no mesmo município que o dele “Tenho um 

pouco de dificuldade, porque a empresa fica em Goiânia e eles precisam vir pra 

cá e geram custos e falta de agenda por ser de outra cidade [...]”. A reclamação 

fica por conta da demora de um atendimento pessoal e dos custos gerados de 

despesas de deslocamento, estada e alimentação. 

 

Em contrapartida, P2 possui sua prestadora de serviço no próprio município e 

limitou a dizer apenas que se encontra satisfeito: “Muito boa assistência”. 

Ressalta-se que tal avaliação teve o auxílio de seu funcionário, que é quem usa a 

ferramenta tecnológica (software).  

 

P3 mostra-se parcialmente insatisfeito: “Como lhe falei, não é aquelas coisas [...]”. 

Além disso, ele ainda cita outros colegas de profissão que recebiam serviço da 

mesma empresa da qual ele recebe e que, por algum motivo, já realizaram a troca 

de fornecedor. Admite que isso poderá acontecer com ele caso não haja melhora 

no nível de serviço da mesma. De forma direta e sem comentários, P3 se define 

“20% insatisfeito”, o que mostra ainda certo descontentamento de sua parte.  

 

A opinião de P5 é diferente: “Olha, tem nos atendido na medida de nossa 

necessidade. Têm ocorrido vários problemas no meio do caminho ao qual às 

vezes atrasa. Ele tem seus probleminhas, também como me parecem todos 

outros”. Ele se considera satisfeito, mesmo reconhecendo que há problemas no 

meio do percurso, porém possui a opinião de que todas as empresas são assim. 

 

Thompson, Strickland III e Gamble (2008) comentam sobre a dificuldade de se 

trabalhar o nível de serviço na relação cliente-fornecedor. Para eles, um 

atendimento de nível elevado torna-se um diferencial competitivo por parte das 

organizações. Barney e Hesterly (2007) ainda lembram a dificuldade de se 

tomarem decisões empresariais sem de fato saber qual o nível de serviço 

percebido pelos usuários. 

 

Porter (1993) entra na discussão esclarecendo que competitividade é a habilidade 

ou talento resultantes de conhecimentos adquiridos capazes de criar e sustentar 

um desempenho superior ao desenvolvido pela concorrência, o que pode ser 



 136

traduzido em formas de se manter elevado nível de serviço e se manter 

competitivo frente à concorrência. Para isso, as empresas precisam avaliar 

melhor seu público para colherem feedback que as faz pensar em como mudar o 

que talvez esteja sendo mal-avaliado pelos clientes. 

 

Na pergunta 17 investiga-se se os entrevistados fariam indicações do software do 

qual fazem uso a outro colega de profissão (produtor rural) e, se for possível, que 

sejam citados alguns motivos que corroborem tal afirmativa. 

 

O entrevistado P1 reconhece que “sim, indicaria. Tem muitos softwares que só 

querem fazer custo de produção e o produtor já passou dessa fase”. E o 

entrevistado P2 também “indicaria sim”. Nesses dois casos o P1, apesar de 

indicar o sistema, salienta que o produtor não busca apenas controle de custos, 

mas sim a gestão de indicadores, como ele mesmo aborda em perguntas 

anteriores. P2 é sucinto e responde que indicaria, porém, tal resposta só é 

possível após nova consulta com seu funcionário que estava a auxiliá-lo nas 

questões pertinentes ao uso do software em si e à prestação de serviço da 

empresa fornecedora.  

 

Já P3 faria uma recomendação parcial: “Se fosse para a parte de controle 

gerencial da fazenda eu não indicaria”. Isso se justifica quando em perguntas 

anteriores o mesmo diz que o software do qual faz uso é de muita complexidade e 

que se enquadra em melhor controle fiscal do que gerencial.  

 

Em sua resposta, P4 já adota cautela e preocupação em fazer tal indicação, como 

se observa “[...] diríamos aos produtores para tentar procurar outros softwares e 

não esse, porque não é fácil. Está funcionando? Está! Mas quanto a indicar, 

pediríamos para fazer uma pesquisa no mercado e olhar novos sistemas [...]”. Ou 

seja, o mesmo se mostra receoso com a experiência vivenciada até dado 

momento com o software e empresa. 

 

P5 já não toma partido e deixa em aberto se indicaria ou não:  
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Olha, é muito difícil a gente falar que indicaria, porque eu diria o seguinte 
para todas as pessoas que forem entrar no sistema de gestão que 
avaliem melhor o que hoje tem no mercado e olhem como é que ele atua 
para facilitar sua adequação rápida. Evitar sistema pesado e com muito 
detalhe de informações, pois isso pode fazer desistir no meio do 
caminho.  

 

P5 parece ter preocupações semelhantes às de P4, pois não responde 

claramente se faria tal indicação, mas deixa em aberto que cada situação pode 

necessitar de algo mais específico e que não deve haver no mercado algum 

sistema que atenda na plenitude às suas necessidades. Sua orientação é fazer 

uma boa análise das opções que o mercado oferece para então decidir qual 

empresa e qual software. 

 

Quanto a essa pergunta, a gestão deve possuir capacidade crítica ao tomar 

decisões, pois estas irão impactar todo um ciclo de processos e, ao haver erros 

nas escolhas, pode comprometer seus resultados (ARAÚJO, 2003; ARBAGE, 

2006; QUINN et al. (2006). 

 

A pergunta 18 foi muito objetiva sobre qual e/ou quais seriam os pontos fortes do 

software que utilizam. Nisso o entrevistado P1 depõe: “Tudo em nuvem, eles tem 

uma tradição no mercado com pequenas empresas. Eu não tenho um 

conhecimento bem específico do sistema, então não da pra falar muito, mas é 

melhor que o sistema anterior, que era bem complicado”. Algumas observações 

podem ser feitas, pois na mesma resposta P1 diz que o mesmo tem tradição no 

mercado de pequenas empresas, mas em seguida retrata-se, alegando que não 

conhece bem o software a ponto de fornecer informações mais detalhadas. A 

expressão “tudo em nuvem” refere-se a um novo modelo de tecnologia de 

armazenamento de dados cujas informações ficam reunidas num servidor via web 

(internet) e pode ser acessado de qualquer máquina a qualquer hora sem que 

haja necessidade de fazer backups (cópia de segurança dos dados) ou de ter o 

sistema instalado localmente (desktop). 

 

Outro fato é que mesmo na pergunta 18, quem não conhece o software a ponto 

de falar mais sobre o mesmo, na pergunta anterior (17) P1 revela que faria a 
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indicação para outro colega de profissão. Isso não seria considerado 

contraditório? Talvez. 

 

P2, novamente influenciado pelas informações vindas de seu funcionário, opina: 

“Assistência é boa [...]” referindo-se ao serviço da empresa detentora do software, 

porém não responde ao objetivo da pergunta, que é avaliar o software e não o 

serviço da detentora do direito de exploração comercial do programa. P3 também 

é sintético ao afirmar: “Contábil é bom. É o único ponto positivo” - referindo-se 

como qualidade única do software apenas à sua prontidão para atender às 

necessidades contábeis do interessado em questão. 

 

Por sua vez, P4 comenta: “Quando você está numa situação onde ainda não está 

satisfeito com algo, é difícil falar em ponto positivo, então, vou falar que hoje eu 

não tenho a falar nenhum ponto positivo, pois ainda estamos tentando sanar 

nossos problemas [...]”. Assim, evidencia-se sua opinião de não ter qualquer 

ponto positivo a ser registrado no software. Para P5, falando diretamente sobre as 

qualidades do software: “Ponto positivo é a forma com que ele junta várias formas 

de trabalhar como administrativa e gerencial”. E cita a flexibilidade que o 

programa possui ao transitar entre as várias formas de controle, seja gerencial ou 

fiscal, como seu ponto forte. 

 

Quanto às respostas dos entrevistados, tem-se Drucker (2010), que revela que os 

pontos fortes, quando são percebidos pelos clientes, tornam-se um atrativo para 

nova forma de consumo; e para os concorrentes torna-se uma barreira 

mercadológica ao fazer com que o consumidor tire a “boa imagem” que o mesmo 

possui do concorrente. Corroborando, Kotler e Keller (2006) revelam que, numa 

relação de troca (compra x venda), a percepção do consumidor de pontos fortes 

pode ser vista também como benefícios percebidos e pode decidir a compra a 

favor da empresa. Cobra (2010) aborda que um diferencial competitivo passa a 

ser quando uma empresa consegue potencializar ainda mais o que já possui de 

melhor na percepção dos consumidores. Para tanto, fazer com que isso aconteça 

torna-se um desafio constante para as organizações. 
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A pergunta 19 tem há ver justamente com a forma ambígua da anterior. Nela é 

perguntado qual e/ou quais seriam os pontos negativos do software empregado. 

P1 inicia que o software possui ponto fraco, precisa de tempo para lembrar: “Com 

certeza tem, eu tenho que pensar um pouco para te falar. As travas é um ponto 

fraco, pedimos para tirar, mas não é possível, pois são travas do sistema [...]”. 

Essas “travas” referem-se à estrutura do software que, em alguns casos, não 

podem ser modificadas, segundo Norton (1996), em função da forma com que 

foram feitos o relacionamento entre informações interna do software e suas 

classificações. Num segundo momento, P1 descreve: “[...] com certeza tem mais 

defeito, é que não estou lembrando agora. Pois não existe sistema perfeito [...]”. E 

ainda pediu um tempo para pensar, o que evidencia alguns pontos fracos do 

software. Saber que possui pontos fracos e não ser capaz de listá-los é algo que, 

segundo Prado (1999), pode ser considerado baixo nível de software. 

 

P2 entra na mesma situação do P1 na fase final de seus comentários: “Não sei 

direito, mas sempre tem alguma coisa a melhorar, só que não sei dizer”. Ou seja, 

o sistema possui pontos fracos e o maior interessado em identificá-los não 

consegue discorrer sobre eles. Araújo (2003) considera que isso é algo que 

precisa ser revisto. P3 alega que o ponto fraco do software é não ter eficiência no 

controle administrativo: “Negativa é a parte gerencial da fazenda que eu não 

consigo visualizar [...]”. P3 já havia dito anteriormente que o ponto forte era a 

parte fiscal e gerencial e que na parte administrativa ele prefere “planilhar” que 

terá melhores resultados. 

 

Anteriormente, P4 esclarecera que não havia pontos fortes a serem mencionados 

sobre o software. Ao ser questionado sobre os pontos fracos, foi direto: 

“Dificuldade operacional e de suporte, além do alto custo de consultores, para 

muitas das vezes pagarmos para vir aqui e não sabem fazer o que se propõe [...]”. 

Porém, na resposta deixa clara a união entre pontos fracos do software e da 

empresa fornecedora do mesmo.  

 

P5 resume sua participação em dizer que o único complicador do software é sua 

complexidade, fazendo com que haja a necessidade de profissionais envolvidos, 
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que nem sempre estão disponíveis no mercado, como se segue: “Ele demanda 

uma presença muito grande de profissionais junto a ele [...]”. 

 

Sobre aspectos negativos empresariais, Porter (1985) e Drucker (2010) alertam 

sobre a necessidade das companhias de fortalecer tais fraquezas, sendo que elas 

mesmas poderiam ser fatores decisórios em competição por espaço no mercado. 

Rocha e Christensen (2008), ao conceituarem marketing e falarem de sua 

importância, também ressaltam a forma com que as empresas devem se 

preocupar em criar maneiras estratégicas de fortalecer o que elas possuem de 

melhor e minimizar os pontos fracos. 

 

Na pergunta 20, finalizando o quinto quadrante de investigação, foi perguntado 

aos entrevistados se o software que usam tem atingido as metas e expectativas 

estipuladas por cada um. P1 é imparcial e não opina de forma concreta, mas 

descreve uma mudança em seu processo interno de controle e gerência, que 

traduz uma resposta negativa:  

 

Eu acho que estamos saindo de uma etapa e indo para outra. Depois 
que a Paula começou a tomar frente, o negócio começou a ser mais 
enérgico. Já facilitaram muita coisa, mas precisa evoluir em outras. Não 
estou vendo os relatórios ainda do jeito que eu queria que fosse, mas a 
parte fiscal já está auxiliando. Ainda usamos o Excel auxiliando no fluxo 
diário por não ter fluxo de caixa no sistema.  

 

É importante analisar que, apesar do tempo de uso, ainda utiliza planilhas de 

controle. 

 

P2 apenas afirma que “sim”, sente-se atendido prontamente sem quaisquer 

ressalvas. P3 também acha que o software tem atendido nos interesses fiscais, 

mas que no gerencial ainda continua a usar suas planilhas de controle: “Gerencial 

não. Contábil sim!”. P4 também é enfático e sintético na resposta: “Não, mas 

estamos tentando”. Porém, de forma negativa, ou seja, o software não tem 

atendido às suas expectativas. P5, por sua vez, salienta que em partes o software 

tem atendido, mas que eles mesmos precisam melhorar e evoluir para uso mais 

completo da ferramenta: “Ainda não, mas digamos que aquilo que pretendemos 
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com o sistema está em fase de construção, por exemplo, vamos trabalhar com 

armazenagem agora e não desenvolvemos isso no sistema”. 

 

Ter metas alcançadas, expectativas supridas por parte dos clientes de qualquer 

empresa é, para Cobra (2010) e Las Casas (2009), sinônimo de efetividade em 

seu trabalho mercadológico como um todo, mesmo que desenvolvidas estratégias 

duvidosas ou empregadas ferramentas que talvez não dessem resultado. De 

qualquer forma, o objetivo do marketing de gerar lucro de forma sustentável para 

as empresas teria sido atingido. 

 

 

5.1.6 Questões sobre as tendências 

 

Objetivo específico: procurar identificar, ainda que de forma especulativa, os 

ingredientes de sucesso de um nível de software perfeito junto à empresa 

fornecedora 

 

Com o objetivo de buscar respostas aos aspectos pessoais dos entrevistados 

quanto a uma possível tendência de mudança, mesmo que especulativa, sobre a 

empresa fornecedora do software que adotam, para possíveis identificações e 

mensurações do nível de satisfação em que se encontram (os entrevistados), 

foram desenvolvidas três questões (QUADRO 21): perguntas 21, 22 e 23, cujos 

objetivos são os mesmos. 

 

Como era de se esperar - que haveria muitas reclamações quanto ao serviço 

prestado pela empresa fornecedora do software -, a pergunta 21 obtém opiniões 

dos entrevistados sobre quais tipos de mudanças eles fariam caso fossem dono 

da empresa que lhes presta serviço. 

 

Apenas o entrevistado P2 não teria o que mudar na empresa fornecedora do 

software: “Não, do jeito que eles estão trabalhando está no caminho certo”. 

McDonald (2008) e Cobra (2010) alertam para tipos de situação em que o cliente 

se mostra muito ou completamente satisfeito, por parte da empresa fornecedora 



 142

de um produtor ou serviço, pois isso pode fazer com que a empresa pare de 

desenvolver novas ferramentas estratégicas e mercadológicas. 

 

Quanto aos outros entrevistados, para P1 “[...] o fato da empresa prestadora de 

serviço ficar em Goiânia prejudica um pouco, pois quando precisa de visita, tem 

que ver agenda, pagar deslocamento e tudo mais [...]”. Ou seja, P1 parece querer 

uma empresa mais próxima a ele. P3, em sua oportunidade, diz “sim, com 

certeza. A parte gerencial é que é muito complicada, tanto é que os produtores 

estão saindo dele”. Resumindo, P3, teria o que mudar, principalmente na parte de 

controle gerencial do sistema que, para ele, é complicada, ao ponto até de ser o 

principal motivo para que alguns de seus colegas de profissão (produtor rural) 

realizassem a troca de software. 

 

P4 concorda com os pontos a sugerir de mudanças:  

 

Ah, mudaria sim, porque eu acho que hoje nós temos que em qualquer 
segmento saber atender o cliente e deixá-lo satisfeito. Dentro de um 
custo satisfatório. A questão do atendimento é uma luta, pois ficou difícil 
a comunicação depois de assinamos o contrato. Muitas vezes eles não 
atenderam o que nós pedimos. 

 

Nota-se a preocupação de P4 com o atendimento, que a empresa deixa a 

desejar, Por tal motivo, seria o ponto a ser melhorado, em sua opinião. P5 

sintetiza apenas por uma busca da simplicidade: “Acredito que eu buscaria uma 

forma mais simplificada de lançamentos”. 

 

Sobre a importância do bom atendimento ao cliente e relacionamento também, 

Rocha e Christensen (2008), Drucker (2010), Kotler e Keller (2006) e McDonald 

(2008) classificam como primordiais ações que ao mesmo tempo em que 

divulguem e promovam seus produtos e serviços consigam passar uma imagem 

de identificação com seu público-alvo, começando aí uma nova forma de se 

relacionar, que é a partir de percepções e gerações de desejos em seu público-

alvo. 

 

Na pergunta 22 pretendeu-se abstrair a opinião dos entrevistados quanto ao 

comportamento de seus colegas de profissão (produtor rural) quando o assunto é 
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software de gerenciamento rural. P1 remete ao fato de o produtor às vezes ser 

um pouco tradicional e conservador e diz “que muitos sabem que precisam usar 

um sistema desses, mas ainda não querem investir, pois pensam que é custo e 

acabam levando na barriga. Outros até usam, mas não funciona direito”. Em sua 

fala evidencia alguns pontos importantes, como o de que o uso de software torna-

se necessário para o bom gerenciamento da empresa rural. Ao mesmo tempo, os 

produtores possuem percepção de custo ao pensarem em fazer tal aquisição. E 

ainda lembrou de algo que já fora comprovado por parte de alguns entrevistados, 

que alguns usam o software, mas não sabem explorar seu potencial. 

 

P3 também acredita que outros colegas de profissão fazem o uso de software de 

gerenciamento rural, de uma forma ou de outra: “Todos estão usando. Se não 

estão satisfeitos com um, estão procurando outro, porque hoje você precisa, não 

adianta [...]”. P4 alerta para a disparidade de situação quando se trata desse 

assunto: “[...] em nossa região o produtor, de uma forma geral, está aberto a tudo 

isso. Mas em outras regiões essa realidade não é a mesma. Nossa região está 

bem adiantada quanto à adesão ao uso desse tipo de tecnologias [...]”. Isso 

mostra que, para esse tipo de pergunta, o resultado pode ser diferente, em função 

da região que se deseje abordar, pois para P4 Rio Verde-GO tornou-se exceção 

devido ao alto investimento em tecnologia e informação. 

 

P5 realça: 

 

Eu acredito que existe uma demanda muito grande. Existe uma forma de 
administrar a atividade que está muita represada e eles estão com 
vontade de implementar um sistema, ao qual os auxilie, mas eles se 
esbarram sempre na questão de profissional e coleta de dados, ou seja, 
nas pessoas que vão trabalhar no sistema para que ele realmente 
funcione.  

 

Ele remete, assim, ao assunto ao potencial de mercado que há para esse tipo de 

serviço. Os produtores, de forma geral em seu conceito, estão buscando novas 

formas de administrar seu negócio e pensar nisso sem o uso de um software 

parece não ser condizente com os dias atuais. 
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Finalizando o questionário A do QUADRO 21, a pergunta 23 concita o 

entrevistado a fazer uma análise ambiental interna da empresa que fornece o 

software em uso. Dessa forma, busca-se a identificação das fraquezas de um 

ambiente de concorrentes e suas fortalezas para que novas estratégias possam 

ser desenvolvidas por parte de concorrentes. 

 

Segundo P1: “[...] Não gostei do jeito que eles começaram a introdução do 

sistema aqui, foi meio goela a baixo [...]”. Mostra que a empresa possui falhas em 

seu processo de implantação do sistema, o que é um ponto fraco para o 

entrevistado, que ainda relata um segundo ponto na mesma proporção: “[...] Um 

ponto fraco é o fato da empresa não ser da cidade”. Ou seja, a empresa que não 

se encontra próximo do cliente pode abrir espaço para que concorrentes mais 

próximos e com boas táticas de relacionamento possam ocupar seus espaços, de 

acordo com Porter (1985). Quando ao ponto forte da empresa em questão citado 

pelo entrevistado, é a flexibilidade que ela possui: “o ponto forte é essa 

flexibilidade no atendimento”. P2 detectou que o ponto forte é o atendimento: 

“Ponto forte, o atendimento”. E o ponto fraco é o alto custo cobrado pelos 

consultores quando a empresa demanda seus serviços: “Pontos fracos é o preço 

cobrado por hora do consultor e toda vez que atualiza o sistema precisa de um 

consultor aqui para ensinar as alterações”. Porter (1992) já mostrava que as 

melhores estratégias podem ser traduzidas naquelas que o cliente não perceba 

como ele fora envolvido num preço de desejos e percepção de seus produtos 

consumidos. 

 

P3 é simples e objetivo: “O ponto forte, a contabilidade. O ponto fraco a parte 

gerencial da fazenda”. Isso foi o enredo do entrevistado do início ao final do 

questionário, mostrando certeza de opinião não vista em outros entrevistados. P4 

simplifica também dizendo que não há ponto forte na empresa em questão 

(fornecedora do software), mas que os pontos fracos são o atendimento, suporte 

e relacionamento: “Forte ainda não tem, como já comentei. E fraco é o 

atendimento, suporte e relacionamento”. Isso contradiz o que alguns autores 

referenciam a respeito de atendimento e relacionamento com o cliente. Marins 

(2004), Arbage (2006), Drucker (2010), Kotler e Keller (2006), Rocha e 

Christensen (2008), Cobra (2010) e Las Casas (2009), ao discorrerem sobre 
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marketing, seu conceito e importância, asseguram que atender bem e relacionar-

se melhor ainda faz parte de um novo conceito mercadológico que pode ser 

estratégico para qualquer organização. 

 

 

5.2 Grupo B: questionário B 

 

5.2.1 Questões sobre os aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 

 

Objetivo específico: investigar o nível de conhecimento do produtor rural quanto à 

cadeia produtiva do agronegócio 

 

No intuito de verificar a percepção dos entrevistados sobre qual os conceitos 

aplicados à cadeia produtiva da qual eles fazem parte, as perguntas 1 e 2 têm os 

mesmos objetivos. Foram solicitadas dos entrevistados explicações na pergunta 1 

sobre o que eles entendiam sobre o termo agronegócio. Sondou-se, também, na 

pergunta 2 sua opinião sobre o atual momento do agronegócio em âmbito 

nacional, regional e mundial. 

 

Nas respostas do QUADRO 22 referentes à pergunta 1, percebe-se que nenhum 

dos entrevistados (P6, P7, P8, P9 e P10) aproximou-se dos conceitos citados: 

 

O agronegócio é toda a cadeia que envolve agricultura, pecuária, 
indústria, distribuição e fornecedores, ou seja, toda a cadeia de 
stakholders ou cluster que envolve a atividade. O agronegócio tem a 
agroindústria de transformação dentro do processo e não só produção 
(FORSTER, 2003, p. 23).  

 

Davis e Goldberg (1957 apud ARBAGE, 2006) entendem que é “a soma das 

operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações 

de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e 

distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles”. 

 

P6 não soube responder à pergunta e ainda se expressou dessa maneira: “Agora 

você me apertou [...]”. P7 sugere um conceito muito simples: “É junta a 

administração com agricultura, a organização, disciplina, usar tecnologias que vão 
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chegando que a gente tem que ir aprimorando na fazenda e mais algumas coisas 

aí”. P8 nem soube por onde começar: “[...] agronegócio é um negócio muito amplo 

[...]”. P9 se sentiu oprimida e também contextualizou de forma errônea: “Bom, pra 

mim é uma das principais (agora você me deixou nervosa), eu acho que para 

nossa região é muito importante, tem a questão do PIB também e eu só acho que 

deveria ser mais valorizado no nosso país [...]”. P10, por sua vez, elaborou um 

conceito incorreto e, em um segundo momento, tentou explicar o que ele pensa a 

respeito do termo agronegócio: “É uma economia no país que tem propensão a 

ser dependente do agronegócio brasileiro. O agronegócio começa desde o 

preparo do solo, plantio, como também uma eficiência na comercialização”. 

 

Surge um ponto de investigação, pois nenhum dos entrevistados soube definir de 

forma correta o segmento de negócio de que fazem parte. Isso mostra que a 

percepção de uso ou não de software pode ser influenciada em função de como 

os entrevistados se veem na cadeia produtiva do agronegócio. 

 

Isso refletiu na pergunta 2. Entende-se que se não souberam definir  o conceito 

de agronegócio, como poderão observar o comportamento atual de tal segmento? 

P6 parece não entender de análise situacional e simplifica: “Hoje, acho que é o 

melhor momento que eu acompanho desde a época do meu avô”. P7 concorda 

com P6: “[...] Para hoje, para o produtor rural está um bom negócio”. P8 faz a 

mesma analogia de ambos anteriormente: “Eu acho que está numa fase boa, o 

preço está bom. Pelo que eu tenho visto aqui, o grão está com um preço muito 

bom [...]”. P10 finaliza com uma visão simplista e pragmática: “Está bastante 

favorável, quando pensamos em grãos então isso tem uma tendência muita boa 

[...]”. 

 

P9 foi exceção, quando quebrou o pragmatismo em sua resposta:  

 

Eu vejo como um momento delicado para o produtor. Porque é um 
momento de grande euforia, é um momento de ‘a sociedade e até alguns 
produtores pensar em um momento de altos lucros, produtividade muito 
boa’, sendo que na realidade isso é bem assim, porque os preços que 
estão hoje não condizem com que o que a gente já negociou a safra 
passada e a safra que vem. Então é um momento onde sempre depois 
de um marasmo pode vir uma tempestade, e vice-versa”.  
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E faz uma análise um pouco mais abrangente e cautelosa, manifestando, ao 

comparar com anos anteriores, preocupação com o atual momento de euforia que 

nos outros quatro entrevistados prevaleceu. 

 

 

5.2.1 Questões sobre os aspectos internos do conceito de gerenciamento de 

informação 

 

Objetivo específico: investigar o nível de conhecimento do produtor rural quanto 

ao uso das informações que são geradas pelos softwares específicos 

 

A fim de buscar respostas acerca da importância do uso de informação no 

processo de tomada de decisão e de verificar a percepção dos entrevistados 

sobre qual ou quais os resultados de fato são gerados pelos softwares específicos 

de gerenciamento rural e quão isso se torna importante para eles, foram 

desenvolvidas quatro questões no QUADRO 22:  3, 4, 5 e 6. 

 

A pergunta 3 é sobre a opinião dos entrevistados quanto às mudanças ocorridas 

nos últimos anos na forma de gerenciar seu negócio. Se para eles essas 

mudanças foram evidentes ou não e se ainda continuam do mesmo jeito.  

 

Apurou-se consenso entre todos os entrevistados (P6, P7, P8, P9 e P10), cada 

um abordando e justificando as mudanças a partir de suas realidades e 

experiências. Os mesmos afirmam que de fato houve mudanças, e muitas. 

Conforme Zylberstajn (2002), Mendes e Padilha (2007), Araújo (2003), Brasil 

(2009) e Borges (2007), as mudanças foram inevitáveis e, de acordo com o 

crescimento populacional e a expansão do sistema capitalista e de livre comércio 

no mundo inteiro, o empresário teria que se adaptar ou estaria fora do mercado. 

 

P6 confirma a mudança e ainda se lembra da transição de gerações que sofre o 

campo em função dos primeiros desbravadores do agronegócio estarem em 

idades avançadas, passando, então, a gerência do negócio para os filhos. Estes 

adquiriram conhecimento em tempos de era da informação e do conhecimento, 

conforme se pode observar em sua fala: “Está tendo ainda. As novas gerações 
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vêm surgindo e, com elas, coisas novas, o pessoal possui cabeça mais aberta, 

enfrentando as resistências dos pais, de quem está aí. Mas está tendo uma 

mudança muito grande [...]”. 

 

O entrevistado P7 concorda com a mudança, e credita seus motivos à evolução 

tecnológica e ao comportamento, em função dos novos hábitos de 

comportamento atual: “Há com certeza, isso aí até a própria tecnologia fez com 

que a agricultura mudasse automaticamente”. P3, de forma mais abrangente, fala 

em mudanças oriundas de um mercado competidor capitalista e, para ele, mudar 

foi inevitável:  

 

Houve, sim, e não foi nem porque talvez eu quisesse, mas sim porque fui 
obrigado a mudar, em função de diversos fatores, e um deles é que eu 
senti a necessidade de mudar para conseguir manter uma rentabilidade, 
conseguir se manter no mercado. O mercado nos exigiu isso. 

 

P8 fez menção às questões legais, depois de concordar com as mudanças no 

setor: “Eu acho que sim, eu acho que essa questão de ter um escritório na cidade, 

ter uma pessoa capacitada para fazer a parte administrativa. Porque vemos muito 

problema na parte de legislação, leis trabalhistas”. P8 também se lembra de uma 

prática de produtores rurais que, por necessidade, segundo Batalha (2001), 

acabou buscando montar uma unidade física de negócio para concentrar e 

controlar todos os processos administrativamente falando, para não haver perda 

de eficiência na tomada de decisão. 

 

P10 declara que houve mudanças principalmente na parte de profissionalização: 

“Demais, saímos dos pequenos produtores onde normalmente era ele quem fazia 

tudo e começamos a profissionalizar”. Tejon e Xavier (2009) e Callado (2006) 

alertam para a necessidade da busca de qualificação do empresário rural voltada 

para a preparação de lidar com os “novos tempos” e aprender a gerenciar a 

atividade com mais tecnologia e menos esforço braçal. 

 

A pergunta 4 possui ligação com a anterior, tratando da opinião de cada 

entrevistado sobre as mudanças, se elas foram favoráveis ou não à realidade de 

cada um dos entrevistados nos dias de hoje. 
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Mais uma vez todos foram unânimes em afirmar que tais mudanças, muitas 

citadas anteriormente, foram favoráveis à nova forma de trabalhar a administrar o 

negócio atualmente, conforme Zylberstajn (2002), Mendes e Padilha (2007), 

Araújo (2003), Brasil (2009), Pereira e Xavier (2003) e Borges (2007). P8, por 

sinal, foi o único que, além de concordar com as mudanças de forma favorável, 

também ressaltou alguns desfavores: “Tivemos mudanças de ambos os lados, 

muita tecnologia, informação, tudo isso é favorável. Mas também teve outros 

entraves que foram criados e que talvez nem sejam isso (criados), mas passou a 

ter. Por exemplo, o clima era padrão, hoje já não é mais”.  

 

Os demais concordam que as mudanças foram favoráveis, porém, nenhuma 

justificativa e/ou comentário se iguala ou possui certa semelhança. P6 revela: 

“Favoráveis, muito favoráveis, você tem um acompanhamento mais próximo de 

tudo que acontece na propriedade”. P7, por sua vez, evoca os legados 

tecnológicos: “Favoráveis, com certeza, porque hoje a tecnologia é tudo, pois 

diminuiu mão de obra custo [...]”. P9 menciona a busca por profissionalização por 

parte do empresário rural: “Acho que foram favoráveis, pois de uns tempos pra cá 

o agronegócio tem sido visto como uma empresa [...]”. P10 enfatiza como nos 

dias de hoje ele consegue ter produtividade mais competitiva: “Foram muito 

favoráveis, houve uma mudança muita boa na parte de tecnologia, como 

desenvolvimento de produtos, sementes, variedades, etc. [...]”. 

 

A pergunta 5 é simples e objetiva e pesquisa a opinião do entrevistado sobre a 

importância da informação para a tomada de decisão em seus respectivos 

negócios. E todos foram unânimes em dizer que a informação é, sim, importante e 

fundamental para a gerência das empresas nos dias atuais, não só para a tomada 

de decisão, por toda complexidade que envolve os processos administrativos de 

hoje em dia. E isso é corroborado pelas referências de Goleman et al. (2009), 

Tanenbaum (2003), Velloso (2004), Jamil (2001), O’Brien (2004), Davis (1994) e 

Laudon e Laudon (1999). 

 

P6 revela: “A informação hoje é muito importante, porque você precisa saber 

desde produtos novos que estão sendo lançados no mercado, variedades, preço 

de produtos, máquinas novas [...]”. P7 também se lembra dos mesmos critérios, 
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de modo peculiar: “[...] informação hoje é 90% do negócio. Sem informação não 

faz nada. Você pega hoje uma variedade [...]”. P8 apenas reforça: “[...] Sem 

informação, como você escolher uma variedade para plantar, por exemplo? [...]”. 

 

Três dos entrevistados lembram-se do item “variedade” quando se perguntou 

sobre informação, que se refere ao tipo de material que já fora feito pesquisas 

científicas e mostra um melhor desempenho em termos produtivo. O que 

evidencia uma maior preocupação pelo aspecto técnico de sua atividade e pouco 

pelo aspecto gerencial. 

 

P9 também confirma a importância da informação em seus negócios quando 

revela “Eu acho importante. Pois tem que estar acompanhando o mercado, os 

preços, clima principalmente [...]”. E P10 em sua fala “Hoje estamos num nível de 

gerenciamento de solo para melhoramento da lavoura que antigamente não tinha 

[...]”. Ambos possuem um comentário um pouco mais aberto que os outros, 

porém, ainda limitado se comparado com as referencias de Jamil (2001), O’Brien 

(2004), Davis (1994), Laudon e Laudon (1999) e Velloso (2004). 

 

A pergunta 6 é para saber qual ou quais outros atributos são importantes para o 

gerenciamento da atividade dos entrevistados, além da informação questionada 

na pergunta anterior. 

Todos comentaram sobre o uso do atributo tecnologia, que segundo Batalha 

(2001), Zylbersztajn (2002), Neves, Zylbersztajn e Neves (2006), Johmson, 

Scholes e Whittington (2011) e Santos (1993) proporciona um conceito de 

produção eficiente, pressionado por uma necessidade aumentar o uso dos fatores 

de produção, com intuito de obter sempre o maior índice de produtividade. 

Montoya e Parré (2000) complementam afirmando que, em função dessa pressão 

por melhores resultados, houve a necessidade de adoção de novas práticas 

administrativas por parte dos empresários rurais, como redução dos custos e 

implementações de tecnologias para aumento da produtividade. Nesse sentido 

ele então foca a necessidade do uso da administração rural para o diagnóstico e 

prognóstico de tais situações. 
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P6 responde “Existem outros fatores como mão de obra, tecnologia [...]”. P7 em 

sua oportunidade diz algo semelhante para não dizer idêntico “Há tem bastante 

coisa. Tecnologias é a mão de obra qualificada [...]”. P8 novamente “Sim, como 

eu já falei antes, por exemplo, a tecnologia [...]”. P9 “Além da informação, temos a 

tecnologia [...]”. E P10 “Inovações tecnológicas [...]”.  
 

 

5.2.3 Questões sobre os aspectos pessoais do não uso de software de 

controle específico 

 

Objetivo específico: saber qual a percepção do produtor rural que não usa um 

software específico 

 

Com a finalidade de buscar respostas sobre os motivos que fazem os 

entrevistados não terem aderido, por enquanto, ao uso de um software de 

gerenciamento rural para auxiliá-los no processo de tomada de decisão, foram 

desenvolvidas cinco questões dentro no QUADRO 22: 7, 8, 9, 10 e 11. 

 

A pergunta 7 vai direto ao ponto de saber qual a opinião dos entrevistados sobre 

softwares de gerenciamento rural. P6, apesar de não utilizar um software, 

reconhece vários benefícios. E ao analisar o teor da resposta, fica a dúvida sobre 

o real motivo que o faz não aderir a tal ferramenta, se ele próprio registra vários 

benefícios, como se segue: “Pra mim esses softwares vieram para facilitar e te 

orientar mais de como está sua lavoura realmente. Para você saber o lugar onde 

você precisa corrigir ou não, como você vai fazer, aonde estão seus déficits e o 

que precisa para melhorar”. Para ele, o software facilita, orienta, revela fraquezas 

e problemas imediatistas. Mesmo assim não faz uso de um, relatando-se os 

motivos nas perguntas sequentes. 

 

P7 reconhece que toda empresa precisa de uma ferramenta de tal porte e que ele 

necessita sofrer atualização de conceitos e práticas: “Hoje, como uma grande 

empresa, tem seu software. Eu considero que fazenda também é uma grande 

empresa, por isso eu considero que precisamos atualizar”. Marion (2000) e 

Zylberstjan (2002) reportam que a atividade rural depende de outros fatores, 
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como o climático e biológico, além de ter a terra como participante da produção. 

Isso faz com que a atividade tenha significativo grau de risco em suas camadas 

produtivas. E que o uso de ferramentas de controle se faz necessário para o bom 

desempenho organizacional. 

 

A resposta de P8 apresenta uma contradição: “São ferramentas que vieram para 

ajudar, às vezes até confunde [...]”. Como o entrevistado pode ter certeza da 

confusão se não usa? P9 revela um senso mais cauteloso e ainda justifica o 

motivo pelo não uso de um software: “Apesar deu não ter conhecimento, pois não 

usei, eu vejo que eles poderiam nos ajudar muito, mas não sei se é correto ou 

não dizer, pois eu vejo que nós ficamos presos à empresa detentora do software 

[...]”. P10, finalizando a pergunta 7, concorda com P6 e P7, que são favoráveis ao 

uso do software, mas não fazem uso “[...] Então eu acho que isso, aliado aos 

conhecimentos dos profissionais e indicadores vindos dos softwares, na tomada 

de decisão tende a ter uma importância muito grande”. 

 

Na pergunta 8, explorando ainda sobre as causas do não uso de software por 

parte dos entrevistados, foi perguntado quais seriam as vantagens que o uso de 

um software de gerenciamento rural poderia trazer de benefícios para auxílio no 

controle e gerência da atividade de que participa. 

 

P6 remete à resposta anterior, para mostrar os principais malefícios de não se 

fazer uso da ferramenta tecnológica: “[...] eles te mostram os pontos onde você 

precisa melhorar, onde estão seus gargalos e dando uma visão melhor e maior de 

como está seu negócio realmente”. P7 alega: “[...] fica tudo junto, não precisa de 

papel mais. É outra vida”. Novamente, todos os entrevistados voltaram a 

ressaltar, assim como fizeram na pergunta anterior, os benefícios que estão 

perdendo e/ou não se aproveitando por não possuírem um software de 

gerenciamento rural. P8 segue a mesma conduta: “Você ganha agilidade no 

processo, você pode ter mais rentabilidade, porque talvez, com isso, você possa 

conseguir maior produtividade [...]”. P9 foca a parte financeira em sua resposta: 

“Me auxiliaria no livro caixa, contas a pagar, a receber, para não ter que ficar 

lembrando de tudo pela cabeça além das compras que faço também que iria 

facilitar muito. É muito trabalhoso fazer tudo isso no Excel”. E P10 salienta que 
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uma melhor gestão de gastos seria o fator preponderante para ele: “Dar-me-ia 

indicativos de rastreamento do solo, onde eu poderia colocar fertilizante em 

menor ou maior quantidade. Isso é muito importante, pois vai influenciar no 

custo”. 

 

Tais respostas podem ser comprovadas quando Callado (2006) sugere que, nas 

empresas rurais, assim como nas indústrias, a gestão administrativa abrange dois 

aspectos principais: o processo produtivo e as atividades comerciais. Os aspectos 

sobre o processo produtivo desenvolvem-se no âmbito da empresa, enquanto os 

aspectos sobre as atividades comerciais desenvolvem-se entre as empresas e o 

ambiente externo. Araújo (2003) reforça a importância de uma boa gestão, 

preconizando que a tomada de decisão na empresa rural passa por um processo 

coeso e claro em termos gerenciais para melhores práticas de rentabilidade e 

possibilidade assertiva de o planejamento executado obter êxito. 

 

Neves, Zylbersztajn e Neves (2006) ainda chamam a atenção para a necessidade 

de melhores práticas para a formação de mão de obra operacional no campo. Os 

autores acreditam que, como o Brasil passa pela década do agronegócio, um dos 

gargalos ainda é o baixo nível de informação e formação que o campo possui, 

fazendo com que isso seja um enfraquecimento produtivo na cadeia como um 

todo. 

 

Dessa forma, há necessidade de melhorar a eficiência administrativa e os vários 

benefícios citados pelos entrevistados poderiam fazer parte de um planejamento e 

execução mais abrangente e com velocidade aceitável pelo mercado (ambiente 

externo), o que lhes proporcionaria melhor desempenho competitivo. 

 

Na pergunta 9 tenta-se afirmar a pergunta 8, fazendo-se menção a que os 

entrevistados respondam quais as desvantagens de não se usar um software de 

gerenciamento rural. 

 

Com isso, P6, ao falar de uma desvantagem, tenta justificá-la, como se pode 

observar: “Sim, você está muito mais monitorado, mais complicado. Às vezes não 

tem a mão de obra para operar o software da maneira correta”. P7 faz menção ao 
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processo de inserção tecnológica no mercado: “Você fica desatualizado, o futuro 

é esse da tecnologia, da informatização e se não fizer isso daqui uns dias não se 

faz mais nada, pois tem nota fiscal eletrônica e como você vai fazer? [...]”. P8 

mostra mais uma vez seu lado contraditório: “Não posso falar que existe, eu acho 

que tudo tem os prós e os contras. Tem uma lista grande pró, mas não me lembro 

de nenhum agora [...]”. Ele remete, assim, a vários itens benéficos e maléficos, 

porém não consegue lembrar-se de algum. P9 resume a principal desvantagem 

em perda de tempo em seu processo interno do cotidiano: “Eu perco tempo. Às 

vezes tem muitos detalhes nas planilhas e exige mais atenção”. Para finalizar, 

P10 manifesta sua preocupação como desvantagem de não ter a informação em 

saber se ele mesmo está sendo competitivo ou não: “É o fato de você estar numa 

economia globalizada e estar trabalhando com um custo superior a outro 

produtor, o que vai refletir nos resultados da comercialização”. 

 

Brum (2005) defende o uso de melhores práticas de gestão por parte do 

empresário rural. Buranello (2011) indica que o preço agropecuário é uma variável 

decisória muito importante para o produtor rural e para o setor agropecuário. 

Arbage (2006) define o produtor rural como um tomador de preço no mercado e 

que ele não consegue interferir no preço a ser comercializado. Brandão (1992) já 

informava essa preocupação com a necessidade de o setor se organizar e 

trabalhar melhor sua eficiência administrativa. Todas as referências dão 

sustentação ao fato de os entrevistados realmente terem se expressado sobre os 

benefícios que poderiam ter com o uso do software de gerenciamento rural. 

 

Pela pergunta 10 obteve-se o conhecimento dos reais motivos pelos quais os 

entrevistados ainda não fazem uso de um software de gerenciamento rural. P6 

retrata três fatos de importante análise: “Porque demanda tempo. E pessoas para 

que isso funcione bem. Além disso, lá na fazenda as coisas também têm que 

mudar. E outra que eu já tentei uma vez e não fui muito feliz”. A primeira é o 

consumo de tempo, depois a dificuldade em possuir mão de obra qualificada e, 

posterior a isso, alega que já fez uma tentativa de uso do software e não foi feliz.  

 

P7 mostra percepção diferente: “Porque é uma coisa que está chegando 

recentemente. Algumas fazendas que têm o poder aquisitivo maior já estão 
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fazendo”. Ele acredita que tal evolução tecnológica ainda não está totalmente 

inserida em sua cadeia e que o uso se faz por intermédio de grandes empresários 

rurais. O que se questiona é: como ele pode ter uma visão de inúmeras 

desvantagens? P8 compartilha com P7 o pensamento de que empresas 

pequenas não precisam evoluir tanto e acompanhar o que as grandes estão 

fazendo: “Às vezes a gente está mexendo com uma coisa e depois em outra, ou 

seja, sempre na correria e tal. Vêm as pessoas que oferecem mostra e tal e você 

acha não e tal, que meu negócio ainda está pequeno”. 

 

O respondente P9 surpreendeu ao dar mais importância às confidencialidades 

dos dados e informações que regem seu negócio do que ceder à inovação e fazer 

uma gestão moderna e competitiva, como registram Santos (1993), Oliveira 

(2008), Silva (1996), Batalha (2001), Camargo Neto (2004), Dutra (2003), Drucker 

(2003), Araújo (2003), Callado (2006), Marins (2004), Buranello (2011), Arbage 

(2006), Brum (2005) e Mendes e Padilha (2007). P10 ressalta a questão do alto 

custo de investimento inicial em um software de gerenciamento rural e da falta de 

mão de obra qualificada para operacionalizar o software: “Ainda os custos estão 

muito altos, apesar dos custos se pagarem à medida que você passa obter 

resultados práticos do uso do sistema. O problema todo está na preparação do 

nosso pessoal, que ainda vem da época do trator sem cabine [...]”. O mesmo 

entrevistado faz menção ao que Batalha (2001) e Callado (2006) avaliam como 

fator de mudança emergencial, ao relatar que a mão de obra no campo, dentro do 

agronegócio brasileiro, encontra-se defasada em relação às economias de 

Primeiro Mundo. Para tanto, necessita que haja maturidade ainda nesse aspecto, 

para que o produtor rural possa se tornar mais competitivo. 

 

No intuito de investigar os motivos que fazem com que os entrevistados do 

QUADRO 22 não façam uso do software de gerenciamento rural, foi feita a 

pergunta se eles utilizam alguma ferramenta substituta ou similar, como, por 

exemplo, Excel, Word, agendas. Apenas o respondente P8 admitiu fazer uso de 

agenda manual como forma de suporte ao controle e gerenciamento de suas 

informações e compromissos: “Sim, uso muito a agenda manual mesmo”. Todos 

os outros empregam o Excel. P6: “Uso bastante o Excel”; P7: “Excel e agenda”; 

P9: “Sim. Só Excel”; e P10: “[...] No nosso caso é o Excel [...]”. 
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5.2.4 Questões sobre os aspectos pessoais relacionados aos resultados 

obtidos sem o uso do software específico 

 

Objetivo específico: saber a opinião do produtor rural quanto aos resultados 

obtidos pelo não uso do software específico 

 

Para obter buscar respostas sobre a satisfação dos entrevistados e seu nível de 

entendimento acerca dos resultados obtidos por eles até o momento sem o uso 

de um software de gerenciamento rural, foram desenvolvidas quatro questões 

(QUADRO 22): 12, 13, 14, e 15. 

 

A pergunta 12 indaga sobre as possíveis mudanças ocorridas para melhor na 

atividade que os entrevistados exercem sem um software de gerenciamento rural 

específico.  

 

P6 revela que houve certo nível de melhoria, mas não da forma como desejara: 

“Ela melhorou um pouco pelo uso do Excel, você acaba tendo algumas 

informações, mas não da maneira que eu preciso”. P7 corrobora P6: “Melhorou 

um pouco a cada dia, mas com uma aquisição de um software a tendência é 

melhorar ainda mais”. P8 faz sua afirmativa e desejo na resposta: “Não! Se eu 

tivesse a disponibilidade de usar ou de colocar alguém para me auxiliar nesse 

sentido eu acho que não seria tão perdido”. P9 diz que nada mudara: “Não, 

continua a mesma coisa”. E P10 também segue a linha de respostas: “Não! Nós 

não temos ainda todo o controle dentro de um software [...]”. 

 

Isso revela que para três entrevistados não houve melhoria e apenas dois 

atingiram certa evolução. Vale ressaltar que todos em perguntas anteriores 

relataram vários benefícios quanto à possível adesão a um software ou quanto à 

ausência do mesmo. 

 

Goleman et al. (2009) consideram a evolução tecnológica como benéfica para as 

empresas, que podem agora fazer uso de informações rápidas, consistentes e 

verdadeiras para a elaboração de estratégias mercadológicas. Mattar (2007) aduz 

que a gestão de processos se dá à medida que se aplicam ferramentas que 
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ajudam as empresas a desenrolarem suas atividades e façam com que as 

mesmas fluam. 

 

A pergunta 13 resume-se em apenas questionar aos entrevistados do QUADRO 

22 como eles veem a influência nos resultados obtidos com o uso de um software. 

P6 responde: “Positivo. Porque, como eu não invisto nisso, tenho que me 

contentar com o que tem”. Isso remete ao empirismo de que a gerência e ordem 

de suas informações são custos desnecessários, e não investimentos. Outro fato 

empírico pode ter relação com a forma pragmática de pensar do entrevistado. 

 

P7, em sua oportunidade, reclama que isso o atrapalha muito: “Isso aí é nítido. 

Ficamos desorganizados, não temos o controle certo de maquinário de peças de 

estoque, você nunca dá conta de fazer isso 100% no caderno [...]”. P8 concorda 

com P7: “Às vezes a gente quer alguma informação, por exemplo, que preço eu 

paguei naquela peça no ano passado ou na safra passada? Aí às vezes você 

tenta procurar, mas não acha [...]”. P9 revela-se preocupado com o tempo que 

deixa de se beneficiar com o uso de um software: “Eu perco muito tempo [...]”. 

P10, por sua vez, descreve que suas decisões podem não estar sendo as mais 

corretas ou coerentes, justamente por falta de '“algo” que lhe proporcione 

informações mais assertivas e coesas. “A tomada de decisão, pois, fica um pouco 

comprometida na medida em que você não tem o resultado de informações 

precisas oriundas de um software e isso pode acabar fazendo com que algumas 

decisões sejam precipitadas e não corretas”. 

 

A pergunta 14 é a opinião dos entrevistados do QUADRO 22 sobre o modelo de 

tomar decisões de seus respectivos negócios sem o uso de relatórios, dados e 

informações oriundos de um software de gerenciamento rural específico. 

 

Todos os entrevistados recorrem ao feeling (experiência) e alguns a formas 

paralelas de controles desenvolvidas por cada uma. P6: “Eu busco alguns 

parâmetros que eu tenho no Excel, que temos. E muita coisa é por feeling”.  P7 

ressalta que no seu caso é pura experiência: “A gente pegava aí, como se diz aí, 

o ano anterior, e confrontava aí com o basicão, sentava e fazia a programação e 

planejamento da próxima safra”. P8 confirma P7: “Olha, assim, talvez eu não 
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tenha um software. Mas temos experiência [...]”. P9, na oportunidade, manifesta 

cautela: “Bom, nós demoramos um pouco na tomada de decisão, o processo é 

um pouco lento [...]”. P10 finaliza também se apegando à experiência e um pouco 

de informação: “Evidentemente que todo ano procuramos fazer análise de solo 

com a intenção de tentar errar menos e melhorar um pouco mais [...]”. 

 

Nas referências, apenas Tanenbaum (2003) cita que em definições de processos 

e suas melhorias ou melhores formas de desenhá-los a experiência pode ser fator 

importante. Porém, contar apenas com tal modo é um risco corporativo de como 

as coisas podem se deteriorar na sequência e/ou pelo não entendimento da 

equipe que estará possivelmente envolvida. 

 

Na pergunta 15, mesmo todos os entrevistados não fazendo uso de um software 

de gerenciamento rural, perguntou-se qual a sua opinião sobre uma relação 

custo-benefício. 

 

Mesmo não utilizando, P6 responder de forma favorável a relação: “Eu acredito 

que seja favorável”. P7 julga adequada e ainda cita exemplo para justificar sua 

resposta: “[...] Você compra algo que já tem no seu estoque e você não tendo 

controle não sabia, e aí você acaba comprando duas vezes o mesmo produto 

[...]”. P8 preferiu não opinar, lançando mão de uma questão de bom senso: “Eu 

nunca usei para saber exatamente o custo-benefício exato”. P9 considera 

favorável a relação, apesar de perceber que tal processo de aquisição de um 

software é considerado de alto valor: “Olha, apesar deu achar caro o investimento 

nisso, eu acho que vale a pena, pois os benefícios que isso trará compensa o 

valor investido”. E P10 finaliza também considerando a relação favorável: “[...] Eu 

acredito que por mais caro que seja, mas se houver resultado é viável”. 

 

Velloso (2004), Jamil (2001), O’Brien (2004), Laudon e Laudon (1999) e Norton 

(1996) falam dos benefícios de dispor de informações corretas, certas e rápidas 

para a partilha de opiniões ou tomada de decisões.  
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5.2.5 Questões sobre os aspectos pessoais relacionados ao nível de 

satisfação do não uso do software específico 

 

Objetivo específico: investigar o nível de satisfação do produtor rural quanto ao 

não uso do software específico 

 

No intuito de buscar respostas sobre o nível de satisfação dos entrevistados e 

sobre o fato de não possuírem um software de gerenciamento rural específico, 

foram desenvolvidas cinco questões no QUADRO 22: perguntas 16, 17, 18, 19 e 

20. 

 

Na pergunta 16 indagou-se aos entrevistados se eles se consideram totalmente 

satisfeitos por não possuírem um software específico de controle. Nesse aspecto, 

apenas P8 usou novamente sua cautela e bom senso na resposta: “Olha, se eu já 

tivesse usado e hoje eu não usando eu teria um parâmetro exato para te falar. 

Então hoje eu tenho a curiosidade e me pergunto se às vezes eu tivesse usando 

um sistema eu seria mais eficiente no meu negócio, mais rápido [...]”. Todos os 

outros entrevistados disseram que não estão satisfeitos com suas realidades de 

controle. P6 não se considera satisfeito e reconhece que precisa melhorar: “Não, 

totalmente não, precisa melhorar muita coisa”. P7 revela: “Não! Não tem como eu 

falar que estou [...]”. P9 nega que esteja satisfeito, porém manifesta sua vontade 

de acomodação: “Não! Eu penso que poderia ter, mas não é nada urgente nem 

emergente”. E finalizando a pergunta, P10 revela toda a sua busca por 

informação: “Não! Eu sou um profissional e gosto de precisão, gosto de analisar 

muito, então, informação nunca é demais”. 

 

Pressman (1995), Copeland, Koller e Murrin (2002) e Batalha (2001) propõem que 

a falta de informação pode trazer consequências danosas e às vezes irreparáveis 

às empresas que ainda se permitem brigar com a concorrência de forma coloquial 

e equívoca ao tomarem decisões apenas pela experiência. 

 

Na pergunta 17 foi pedido aos entrevistados que fizessem uma autoavaliação 

sobre o nível de gerência e decisões que eles praticam sem o suporte de um 

software de gerenciamento rural. 
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P6 confirma a aceitação de estar atrás de outros empresários rurais no tocante à 

gerência de informações e decisões mais assertivas: “Ah, ele é bem primário, pois 

você não tem os parâmetros para a tomada de decisões certas”. P7 acha que sua 

gerência poderia ser melhor a partir de uma melhor gestão de informação e ainda 

comenta sobre sua possível solução que é o uso de um software de 

gerenciamento: “Informação é tudo, então se pegarmos um software deste no 

mercado você tem o que você quiser de informação [...]”. 

 

P8 reconhece que não se encontra satisfeito e que também precisa de melhorias: 

“É um ponto que talvez eu precisasse melhorar, apesar deu participar de um 

grupo de compras que é uma assessoria e uma fonte de informação e de dados 

seguros [...]”. P9 defende o não uso e se diz satisfeita com seus resultados: “As 

decisões não têm muito a ver com software, até que acertamos bastante [...]”. P10 

conclui manifestando uma força do ego de desejar buscar melhorias em seu 

processo: “[...] quando nos comparamos com pessoas que estão num estágio 

avançado em relação a isso, você fica até enciumado, pois queremos chegar lá 

[...]”. 

 

Contudo, na pergunta 18, detecta-se audácia em fazer com que os entrevistados 

respondam se, apesar de não fazerem uso de um software de gerenciamento 

rural específico, fariam indicações da ferramenta para seus colegas de profissão 

(outros produtores rurais). 

 

Todos os entrevistados apostam na indicação, à exceção de P9, que só 

recomendaria tal ferramenta para empresários rurais que possuíssem grande 

quantidade de atividades a controlar, pois, se fosse um pequeno agricultor, ela 

não faria tal indicação: “Não. Porque, se for algo simples, eu sugiro ir pelo Excel 

mesmo. Agora, se for um grande produtor, aí sim, eu indicaria”. P6, novamente, 

além de concordar com a recomendação, revela seu desejo de poder contar com 

o uso de softwares de gerenciamento rural: “Sim, por isso poderia trazer para ele, 

o que eu ainda não tenho, mas desejo ter”. P7 mostrou-se avesso à ideia de 

investimento, respondendo com o termo custo. Isso significa que faria uso se a 

condição financeira de quem fosse adquirir permitisse, passando a impressão de 

que é necessário ter boas receitas para possuir tais benefícios citados por ele 
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mesmo: “Ah, com certeza, se as condições financeiras permitirem o uso, tem que 

usar mesmo”. 

 

P8 faria a indicação mesmo não tendo conhecimento de causa: “Poderia, sim, 

indicar, mas se me perguntarem como que é eu não teria o que falar”. P10 

também faz a recomendação com uma ressalva, que é a qualificação de mão de 

obra: “Sem dúvidas. Indicaria e também diria a ele que ele deveria tentar preparar 

os funcionários o quanto antes”. 

 

A pergunta 19 investigou as opiniões dos entrevistados se há, para eles, 

benefícios em não usar um software de gerenciamento rural. Para isso, alguns 

não acusaram qualquer benefício: P6 - “Não, eu acho que não. Só negativo 

mesmo”. E P10: “Não há ponto positivo nenhum”. Já os outros entrevistados 

registraram na economia de tempo um fator positivo em não possuir um software: 

P7 - “Você não precisa ficar na frente do computador, você não precisa tirar um 

tempo a mais”. P8 - “Tempo para alimentar o sistema [...]”. Por sua vez, o 

entrevistado P9 alegou a insegurança de abrir seus dados para empresas 

terceirizadas prestadoras de serviços: “Não ficar preso à empresa que fornece o 

software”. 

 

Drucker (2010) e Kotler e Keller (2006) defendem o melhor uso do tempo para 

planejamento por parte dos gestores das empresas que sempre alegam falta de 

tempo como desculpa para não realizarem planejamentos eficientes e de médio 

ou longo prazo, provocando riscos desnecessários pela falta de “tempo”. 

 

Na pergunta 20 faz-se o oposto da anterior, inquirindo sobre os pontos negativos 

que os respondentes identificam em não fazerem uso do software de 

gerenciamento rural. 

 

P6 revela o controle como sua principal deficiência: “Você não tem o controle [...]”. 

P7 cita a informação ágil e transparente que o mesmo deixa de ter: “As 

informações que o produtor deixa de ter”. P8 reforça P7:r “Vai ter uma agilidade e 

rapidez para obter informações que você necessita [...]”. P9 faz menção ao tempo 

que poderia ser otimizado na busca por algum tipo de informação em seu banco 
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de dados: “Com o software, você otimiza muito seu tempo [...]”. E P10 lembra que 

para ele um ponto negativo é não possuir mão de obra qualificada para melhorar 

seus resultados gerenciais: “A necessidade de mão de obra para trabalhar com o 

processo gerencial [...]”. 

 

Concluindo o quadrante investigativo, a pergunta 21 é direta em dizer se os 

entrevistados estão satisfeitos com os modelos de controles que adotam na 

ausência do uso de um software de gerenciamento específico. 

 

O entrevistado P6 manifesta-se insatisfeito: “Não! Está longe disso”. P7 

argumenta que se encontra parcialmente satisfeito, porém, reconhece que 

mudanças serão necessárias: “Até na medida do possível. Mas nós sempre 

estamos querendo crescer e buscando mais. Tem que acompanhar a evolução de 

produtos e tecnologia”. P8 é enfático: “Não! 100%”. P9 acredita que com um 

pouco mais de dedicação consegue atingir a satisfação que espera: “Com um 

pouco mais de esforço, claro”. E P10 se mostra satisfeito, porém, reconhece que 

precisa de melhorias: “Sim, de uma forma que a gente sempre tenha que certificar 

as informações, mas poderia melhorar e isso é notável”. 

 

 

5.2.6 Questões sobre as tendências 

 

Objetivo específico: procurar especular sobre alguns fatores que levam ao não 

uso de software específico por parte dos produtores rurais 

 

Com a intenção de buscar respostas, mesmo que tendenciosas, para uma 

avaliação do que os entrevistados necessitam para que possam mudar de atitude 

e serem persuadidos ao uso de um software de gerenciamento rural, foram 

desenvolvidas duas questões no QUADRO 22: perguntas 22 e 23. 

 

A pergunta 22 pediu que os entrevistados expusessem suas opiniões sobre qual 

seria o ponto de vista de cada um sobre os outros colegas de profissão 

(empresários rurais) quando o assunto fosse software de gerenciamento rural.  
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A resposta de P6 revela algumas constatações empíricas de momento do setor. O 

fato de parte dos empresários rurais se encontrar em idade avançada dificulta o 

contato ou o trabalho com as novas plataformas tecnológicas dos dias atuais. 

Além disso, P6 revela que outros pensam semelhantemente a alguns 

depoimentos seus, que é a dificuldade em alimentar o software com as 

informações corretas com mão de obra qualificada: “A maioria do pessoal que eu 

converso aí, eles veem muita dificuldade em instalar um software, alimentá-lo e 

tem muita gente que tem restrição à própria informática. O fato de você ter um 

computador, ter quer abrir, ligar, trabalhar”. 

 

P7 retrata casos de ambigüidade: “Isso é relativo, pois tem produtor que vai achar 

isso babaquice e bobeira, já outros vão aderir ao processo e quando o produtor 

que não aderir ver o vizinho crescendo, vai procurar saber por que e um dos 

motivos será o uso de sistema de controle”. Para ele, o produtor, apesar de não 

exibir seus poucos indicadores de que possui conhecimento, gosta de ver os 

indicadores do colega de profissão. E se uma coisa que for usada por um der 

certo, também é aderido pelos outros colegas de profissão. 

 

A opinião de P8 é de que não existe mais o tamanho ideal para se introduzir 

tecnologia de gerenciamento de informação. Basta entender sua importância e, 

com isso, quem já o faz está a frente de quem ainda tem dificuldade de lidar com 

a parte tecnológica, como se verifica: “De um modo geral os grandes produtores 

têm investido nisso. Também têm pequenos e médios que usam. E também tem 

os que não usam, mas que levam o negócio muito bem-conduzido. Mas o que 

tem está um passo à frente”. 

 

P9, que manifestou bom senso em parte de suas respostas, reconhece que os 

colegas de profissão estão aderindo a esse recurso e citou vários benefícios que 

ainda não possuem pelo não uso do software. No entanto, externou sua lógica ao 

descrever que não faz ideia se em algum momento ele poderá se abrir para isso: 

“Eu vejo que a maioria tem. E isso é uma tendência crescente. Mas não sei dizer 

se estamos perto disso”. 
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P10 alerta que o uso de ferramentas, como a discutida neste trabalho, torna-se 

uma questão de sobrevivência: “Olha, vejo um avanço muito grande, ainda mais 

na nossa região. E o pessoal está voltado a implementar o controle, pois é uma 

questão de sobrevivência no mercado”. Seu parecer converge com o de Porter 

(1985), Porter (1993), Rocha e Christensen (2008), Cobra (2010) e Las Casas 

(2009). 

 

Na pergunta 23, finalizando o questionário do QUADRO 22, foi perguntado aos 

entrevistados qual seria o principal benefício que eles desejariam ter e que ainda 

não possuem em função da ausência do software de gerenciamento rural em seu 

processo de controle. 

 

P6 resume seu comentário na conveniência de ter o controle dos indicadores em 

sua atividade: “[...] as coisas ficam mais fáceis se você sabe o que está 

acontecendo na lavoura”. P7 revela seu desejo de ter o controle de gastos com 

seu maquinário juntamente com seu valor depreciável: “Controle de maquinário, 

hora-máquina. Coisa que ainda não temos. Depreciação de máquinas também 

[...]”. Para P8, seu maior benefício seria a agilidade com que tomaria decisões em 

função das informações que teria disponíveis mais rapidamente: “A rapidez numa 

informação [...]”. P9 indica o controle na fazenda como o maior benefício que 

teria: “Eu acho que eu poderia ter um controle um pouco maior do que acontece 

na fazenda [...]”. E P10 dirige seu ponto de vista para a melhor eficiência no 

controle de custos que o mesmo teria com o uso do software “[...] comparações, 

custos de máquinas e culturas [...]”. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A proposta desta dissertação foi investigar dois grupos de empresários rurais: um 

que faz uso de software de gerenciamento rural e outro que não utiliza tal 

ferramenta. O objetivo de ambos era levantar informações sobre o uso e não uso 

de software de gerenciamento rural por parte dos produtores rurais de grãos do 

munícipio de Rio Verde-GO. Procurou-se analisar nos entrevistados seu 

comportamento em relação aos fatores que impedem ou estimulam a busca por 

uma ferramenta de gerência de informação para uso em seus processos 

decisórios nos dias atuais. 

 

Para isso, foi feita uma abordagem sobre o agronegócio (ARAÚJO, 2003; 

ARBAGE, 2006; BATALHA, 2001; BRUM, 2005; CALLADO, 2006; MENDES; 

PADILHA, 2007; NEVES; ZYLBERSZTAJN; NEVES, 2006) e conceituou-se o 

tema juntamente com outros termos importantes como administração rural 

(ARBAGE, 2006; CALLADO, 2006; MARION, 2000; TEJON; XAVIER, 2009; 

VALLE, 1985; ZYLBERSTJAN, 2002). Em seguida, pesquisou-se sobre o tema de 

gerenciamento de custos na atividade rural (BRANDÃO, 1992; BRUM, 2005; 

BURANELLO, 2011; CAMARGO NETO, 2004; MENDES; PADILHA, 2007; 

OLIVEIRA, 2008; SANTOS, 1993; SILVA, 1996). Outro tema sobre o assunto foi a 

comercialização agrícola (ARAÚJO, 2003; BATALHA, 2001; CALLADO, 2006; 

MARINS, 2004; SILVA, 1996). 

 

Em seguida, fez-se um levantamento sobre tecnologia da informação, alinhando a 

importância da informação para processos decisórios nas organizações 

(GOLEMAN et al., 2009; DAVENPORT, 1994; DAVENPORT; PRUSAK, 1998; 

JAMIL, 2001; LAURINDO; ROTONDARO, 2011; MATTAR, 2007; TANENBAUM, 

2003; VELLOSO, 2004). Outro tópico avaliado foi sistema de informação e sua 

importância para decisões empresariais no segmento do agronegócio (DAVIS, 

1994; JAMIL, 2001; LAUDON; LAUDON, 1999; O’BRIEN, 2004). 
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Finalmente, no referencial teórico, apresentaram-se o processo de entendimento 

e o conceito de software, conforme Norton (1996), Prado (1999), Farmer e 

Venema (2007), Deitel, Deitel e Choffnes (2005), Stallings (2002), Pressman 

(1995), Maney (1997), Copeland, Koller e Murrin (2002), Batalha (2001) e 

Tanenbaum (2003). 

 

E para dar suporte ao aspecto gerencial do trabalho, discorreu-se sobre marketing 

e estratégia, de acordo com Thompson, Strickland III e Gamble (2008), Barney e 

Hesterly (2007), Porter (1985), Porter (1993), Quinn et al. (2006), Marins (2004), 

Araújo (2003), Arbage (2006), Drucker (2010), Kotler e Keller (2006), Rocha e 

Christensen (2008), Cobra (2010), Las Casas (2009), Mintzberg (2010) e 

McDonald (2008). 

 

A investigação foi realizada com dois grupos focais, todos empresários rurais no 

município de Rio Verde-GO. A pesquisa teve caráter descritivo e qualitativo e 

entrevistaram-se, em cada grupo, cinco empresários rurais da cadeia de grãos. 

Para guiar as entrevistas semiestruturadas, que foram gravadas em formato 

digital e posteriormente transcritas pelo próprio pesquisador, foi feito um roteiro de 

questionário (APÊNDICES A e B) para os respectivos grupos. A transcrição das 

entrevistas foi sistematizada, obtendo-se os QUADROS 21 e 22. 

 

Identificou-se, nos dois grupos (A e B), que o entendimento da cadeia produtiva 

do agronegócio precisa ser revisto, pois os conceitos relatados pelos 

entrevistados são de certa forma antiquados e isso se reflete em todas as 

respostas posteriormente indagadas. Ou seja, o empresário rural não 

compreende o tamanho ou a real dimensão do mercado no qual está inserido e o 

quão eles podem diferenciar-se ou barganhar em termos competitivos caso 

estejam mais bem informados sobre o segmento em que ambos atuam. 

 

Ainda sobre o aspecto macroeconômico, apenas um entrevistado (P1) possui a 

visão holística sobre o atual momento do segmento em que está inserido. O fato 

de possuir economias regionais que acabam regendo o mercado local com suas 

estratégias de barganhar e o relacionamento passam a interferir na percepção e 
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comportamento das partes de quem participa diretamente, pois todos os outros 

entrevistados mostram visão situacional mais imediatista e pouco projetista. 

 

Araújo (2003) se mostra preocupado em relação a como o Brasil, que possui 

grande potencial para crescer economicamente com essas necessidades 

mundiais, ao mesmo tempo pode aproveitar o momento para um ganho produtivo 

e competitivo na mesma proporção que países de primeiro mundo. Falta, porém, 

gerir ou melhorar as decisões de várias cadeias produtivas e arranjos locais de 

produção de forma inteligente e sustentável. Os entrevistados não conseguem ter 

tal percepção para aproveitarem o momento e as oportunidades. 

 

Constatou-se, também, que todos os entrevistados de ambos os grupos de 

pesquisa possuem dificuldade em lidar diretamente com o software, pois, em 

função de aspectos como tempo, compromissos, afinidade, idade e conveniência, 

o trabalho operacional de alimentação de dados e informação no software é feito 

por intermédio de funcionários que são contratados especificamente para a 

operacionalização da ferramenta. Mesmo no grupo de entrevistados que ainda 

não fazem o uso do software, ficou evidente que ao aderirem fariam o mesmo. 

Essa é uma abstração que parece necessária e que, se não houver alguém com 

tal perfil e função, o software não irá funcionar. 

 

Em relação ao controle gerencial, como o levantamento do custo de produção, 

por exemplo, verificou-se que novamente, em ambos os grupos, não há esse 

controle de forma eficiente e precisa para a tomada de decisão. Isso inclui mesmo 

os entrevistados que possuem o software há uma década ou o que há muito 

tempo também faz seu controle por meio de planilhas eletrônicas de controle 

desenvolvidas pelos próprios entrevistados ou seus funcionários. 

 

Buranello (2011) indica que o preço agropecuário é uma variável decisória muito 

importante para o produtor rural e para o setor agropecuário. Para tanto, é 

necessário, antes de se pensar no preço de venda, ter o levantamento de custo 

de seu produto para ter melhores resultados na margem de comercialização, 

fazendo com que os custos, uma vez definidos, se tornem indicadores de 

planejamento de novas formas e momentos de comercializar tal produto. 
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Ligado à questão, percebeu-se considerável tempo de uso por parte dos 

produtores do APÊNDICE A (que fazem uso do sistema); dois, por exemplo, com 

10 anos de uso, outros com sete, cinco e apenas um com dois anos. No entanto, 

o que se conclui é que, mesmo com todo o tempo de uso, todos os entrevistados 

não se consideram totalmente satisfeitos com os resultados obtidos com o 

emprego do software. 

 

Ainda no APÊNDICE A, conclui-se que mesmo fazendo o uso de um software de 

gerenciamento, todos os entrevistados utilizam paralelamente a ferramenta Excel 

(planilha eletrônica de controle). Isso mostra certa deficiência por parte das 

empresas fornecedoras do software ou por parte do aprendizado de seu 

manuseio pelos usuários. 

 

Quanto aos reais motivos que levaram os entrevistados a fazerem uso de 

software específico de gerenciamento rural, um deles é acreditarem que sua 

atividade, assim como outra qualquer, é uma empresa e precisa, para tal, de uma 

ferramenta que gerencie suas informações. Está também o fato de o produtor ter 

percebido uma evolução tecnológica não só em máquinas e insumos, mas em 

informação. E também a necessidade de se terem indicadores de desempenho 

para avaliar a rentabilidade do seu negócio e ao mesmo tempo planejar novos 

rumos para seu futuro empresarial. 

 

Referente aos problemas de se adotar um software de gerenciamento rural, foram 

levantados pelos entrevistados do APÊNDICE A: a complexidade e amarração 

dos softwares; a distância entre a empresa fornecedora do programa e sua 

unidade de negócio local, dificultando a comunicação entre ambas as partes; a 

complexidade de se trabalhar gerencialmente no software e do suporte recebido 

pela empresa fornecedora do software; e o tempo e investimento de pessoas que 

os mesmos possuem para serem úteis de alguma forma. 

 

Revelou-se também tendencialmente que apenas um entrevistado (P2) não fez 

qualquer interferência na forma como se encontra a relação entre empresa 

fornecedora do software e sua unidade de negócio. Todos os outros entrevistados 

reclamaram de alguns aspectos e sugerem pontos de melhoria. 
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No grupo B do APÊNDICE B, que são os entrevistados que não empregam um 

software de gerenciamento rural, concluiu-se que o bom momento de preços das 

commodities (soja e milho) interferiu nas opiniões dos produtores que não usam 

algum sistema. E fez com que suas percepções sobre a utilização de um software 

se tornassem irrelevantes para o momento, ou seja, uma vez que sua atividade 

encontra-se remunerando de forma agradável, não há necessidade de uma 

ferramenta de controle gerencial. Isso, para eles, seria um “custo” a mais. 

 

Verificou-se, nesse grupo, que todos os entrevistados indicam vários benefícios 

que poderiam possuir e mesmo assim não aderem ao sistema. Tais benefícios em 

análise parecem pesar mais ou ser mais importantes do que os benefícios 

levantados, por exemplo, das vantagens de se não usar um software. Mesmo 

assim, parece haver consenso em não se usar um software mais por comodismo 

do que por benefícios que este possa proporcionar. 

 

Quanto aos motivos que fazem com que esse grupo não adote um software de 

gerenciamento rural, constataram-se a necessidade de investir tempo e dinheiro; 

a percepção de que o entrevistado é “pequeno” e por isso não precisa de um; e a 

preocupação do entrevistado a respeito das informações confidencias que o 

programa possui, a ponto de não querer que uma empresa as tenha também. 

Porque ainda é algo de que não se tem completo conhecimento por parte do 

entrevistado e por puro comodismo, pelo fato de as coisas estarem boas. 

 

O conjunto dos resultados analisados sugere que os produtores usam software 

por conveniência, ego ou status, só para dizerem que têm, mas não confiam nele 

para assegurar sua total e plena funcionalidade e tomar decisões baseadas em 

seus relatórios gerenciais. 

 

Por parte dos que não usam software, os motivos apreendidos foram: o 

comodismo por parte do empresário rural; a percepção de que software é custo e 

não investimento (como o que se faz quando o produtor adquire um trator novo, 

por exemplo); a falta de contato com o software já em funcionamento em algum 

vizinho ou lugar ao qual se tenha acesso de forma rotineira, porque pensam que 

não necessitam de um e que o mesmo não lhes traria os benefícios esperados, 
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por temerem que suas informações vazem ou fiquem disponíveis para pessoas 

que poderiam usá-las de má-fé e porque literalmente não querem. 

 

Uma conclusão secundária, resultante das análises, permitiu identificar que há 

disparidade entre a prática e a teoria, pois em nenhum entrevistado percebeu-se 

a abrangência de fatos e importância relatada pelo referencial usado. 

 

Finalmente, concluiu-se que as empresas fornecedoras de software não investem 

em pesquisa junto ao seu público-alvo, nem conhecem o comportamento de tal 

público, pois, com tantos problemas relatados por parte dos entrevistados, como 

de suporte, atendimento e relacionamento, por exemplo, fica evidente uma 

oportunidade de mercado cuja demanda encontra-se reprimida e insatisfeita. 

 

 

6.1 Tendência e recomendação para fins práticos 

 

Após as entrevistas formais para o presente estudo, o pesquisador, motivado pela 

tendência de sugestões de melhoria por parte das empresas fornecedoras de 

software citadas no ANEXO A, levantaram-se como amostra excepcional 

conversas informais com pessoas ligadas às áreas de TI de outras três empresas 

desenvolvedoras de software de gerenciamento rural, perguntando 

especificamente sobre a percepção das empresas desses softwares frente ao 

público ruralista. 

 

Confirmando as análises de que as empresas fornecedoras de software de 

gerenciamento rural não conhecem o perfil e comportamento de seus clientes, 

tem-se um mercado a ser explorado com toda capacidade de geração de riqueza, 

como descrito pelos autores consultados (agronegócio). Tais empresas, assim 

como o público ruralista, parecem cômodas, pelo fato de o empresário rural ser 

pouco exigente e se contentar em usar duas ou três ferramentas para um mesmo 

objetivo. 

 

Concluiu-se que existe forte tendência a aumento da competição desse mercado 

fornecedor de software para empresários rurais. 
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7 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA OUTROS ESTUDOS 

 

 

Embora este estudo tenha sido desenvolvido e concluído de forma a atingir os 

objetivos inicialmente propostos, algumas considerações e recomendações 

devem ser feitas sobre as limitações a que ele está sujeito. 

 

Primeiramente, não se teve a pretensão de esgotar as reflexões sobre o tema, 

que foi conduzido com apenas cinco empresários rurais de cada grupo 

pesquisado no município de Rio Verde-GO. Como pesquisa descritiva, os 

resultados obtidos são pouco generalizáveis. Por esse motivo, vislumbra-se vasto 

campo de investigação sobre a percepção do produtor rural quando o assunto é 

software de gerenciamento agrícola, inclusive em outros estágios e 

departamentos das empresas entrevistadas. 

 

Sugere-se também que a pesquisa seja repetida em outros estados e cidades, 

objetivando um quadro comparativo mais abrangente. Acredita-se ser pertinente 

também realizar estudos centrados unicamente no funcionário. 

 

Outro ponto que fundamentaria ainda mais seria o monitoramento integral do 

trabalho dos funcionários e das organizações, acompanhando os mecanismos e 

as práticas diárias para a tomada de decisão, oriundo de softwares ou planilhas 

eletrônicas de controle. 

 

Percebeu-se, nas entrevistas, um grave problema quanto ao conhecimento do 

software de que se faz uso. A maioria dos entrevistados teve que recorrer à 

opinião de funcionários, pois não conheciam o próprio software que gerenciam 

suas informações. 

 

Tais sugestões de investigações objetivam contribuir para o aprofundamento do 

estudo da percepção dos empresários rurais sobre o uso ou não uso de software 

de gerenciamento agrícola, sob o viés da estratégia, da Ciência da Informação e 

da TI. Desta forma, não se objetivaram um significado ou conclusões absolutas. 
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Estudos mais conclusivos adotando outros métodos de investigação científica, 

cujos resultados poderiam ser comparados com os desta pesquisa, utilizando 

métodos confirmatórios, ampliariam o entendimento do tema. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário de pesquisa para os produtores que fazem uso 

de software específico de administração rural 

Perguntas Objetivos 
Aspectos gerais de conhecimento do agronegócio 
1. Como você definiria o termo ou cadeia “Agronegócio”? 
2. Como você analisa nossa atual conjuntura do 

agronegócio? 

Investigar o nível de 
conhecimento do 
produtor rural quanto à 
cadeia produtiva do 
agronegócio 

Perguntas 1 a 2 

Aspectos internos sobre o conceito de gerenciamento 
de informação 
3. Você acredita que houve mudanças nos últimos anos 

na forma de gerenciar seu negócio? Quais? Por quê? 
4. As mudanças nos cenários e nos acontecimentos do 

agronegócio nos últimos 20 anos são favoráveis ou 
desfavoráveis? 

5. Qual a importância da informação na sua gerência e 
tomada de decisão? 

6. Quais são os fatores e/ou atributos que podem 
contribuir para o sucesso do seu negócio em termos 
gerenciais? 

 
 
Investigar o nível de 
conhecimento do 
produtor rural quanto 
ao uso das 
informações que são 
geradas pelos 
softwares específicos 

Perguntas 3 a 6 

Aspectos pessoais sobre o uso de software de 
controle específico 
7. Qual sua opinião sobre softwares de gerenciamento 

rural específicos? 
8. Qual foi e quando foi seu primeiro contato com 

software de gerenciamento rural? Como aconteceu? 
9. Por que optou pelo uso de um software de 

gerenciamento rural? 
10. Em qual ano você optou pela adoção e aquisição de 

um software de gerenciamento rural? 

 
 
Saber qual a 
percepção do produtor 
rural quanto ao uso do 
software específico 

Perguntas 7 a 10 

Aspectos pessoais relacionados aos resultados 
obtidos pelo uso do software específico 
11. Você acredita que de alguma forma sua atividade 

melhorou seu nível de eficiência administrativa em 
adotar o software? Por quê? 

12. Como você vê a influência dos resultados 
proporcionados pelo software como ferramenta de 
gerenciamento de informação? 

13. Você já tomou decisões baseadas em relatório, 
históricos e dados oriundos do software específico? 
Comente os resultados. 

14. Como você considera a relação custo-benefícios do 
investimento feito no software específico? 

 
 
Saber a opinião do 
produtor rural quanto 
aos resultados obtidos 
pelo uso do software 
específico 

Perguntas 11 a 14 
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Aspectos pessoais relacionados ao nível de 
satisfação no uso do software específico 
15. Você se considera satisfeito? Justifique. 
16. Como você avalia o nível de serviço recebido pela 

empresa do software específico? 
17. Você indicaria o uso de software específico para algum 

colega de profissão? Por quê? 
18. Quais pontos positivos você identificou no software 

que usa? 
19. Quais pontos negativos você identificou no software 

que usa? 
20. Você acha que o software tem atingido as expectativas 

e as metas estipuladas por você? 

 
 
Investigar o nível de 
satisfação do produtor 
rural quanto ao uso do 
software específico 
junto à empresa 
fornecedora do mesmo 

Perguntas 15 a 20 

Tendência 
21. Se o Sr(a) fosse o dono da empresa que lhe fornece o 

software específico, quais mudanças realizaria tanto 
no software quanto no atendimento? 

22. Em sua opinião, qual é a visão dos produtores rurais 
colegas de profissão de um software específico ideal?  

23. Em sua opinião qual ou quais os pontos fortes e 
pontos fracos da empresa que lhe presta tal serviço de 
tecnologia (software)? 

 
Procurar identificar, 
ainda que de forma 
especulativa, os 
ingredientes de 
sucesso de um nível de 
software perfeito 

Perguntas 21 a 23 
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa para os produtores que não fazem 

uso de software específico de administração rural 

Perguntas Objetivos 
Aspectos gerais de conhecimento do 
agronegócio 
1 Como você definiria o termo ou cadeia 

“agronegócio”? 
2 Como você analisa nossa atual conjuntura do 

agronegócio? 

Investigar o nível de 
conhecimento do 
produtor rural quanto à 
cadeia produtiva do 
agronegócio 

Perguntas 1 a 2 

Aspectos internos sobre o conceito de 
gerenciamento de informação 
3 Você acredita que houve mudanças nos últimos 

anos na forma de gerenciar seu negócio? Quais? 
Por quê? 

4 As mudanças nos cenários e nos acontecimentos 
do agronegócio nos últimos 20 anos são 
favoráveis ou desfavoráveis? 

5 Qual a importância da informação na sua 
gerência e tomada de decisão? 

6 Quais são os fatores e/ou atributos que podem 
contribuir para o sucesso do seu negócio? 

 
 
Investigar o nível de 
conhecimento do 
produtor rural quanto 
ao uso das 
informações que são 
geradas pelos 
softwares específicos 

Perguntas 3 a 6 

Aspectos pessoais sobre o não uso de software 
de controle específico 
7 Qual sua opinião sobre softwares de 

gerenciamento rural específicos? 
8 Quais as vantagens que os softwares específicos 

poderiam lhe proporcionar, caso tivesse um? 
9 Quais as desvantagens do não uso de softwares 

específicos? 
10 Por que você não possui um software específico? 
11 Você usa algum outro tipo de sistema para com-

trole, como Excel, Word, agenda? São eficientes? 

 
 
 
Saber qual a 
percepção do produtor 
rural que não usa um 
software específico 

Perguntas 7 a 11 

Aspectos pessoais relacionados aos resultados 
obtidos sem o uso do software específico 
12 Você acredita que de alguma forma sua atividade 

melhorou sem adotar algum software específico? 
Por quê? 

13 Como você vê a influência dos resultados 
proporcionados pelo não uso de um software 
específico como ferramenta de gerenciamento de 
informação? 

14 De que forma você toma as decisões empre-
sariais sem relatório, históricos e dados oriundos 
do software específico? Quais os resultados? 

15 A relação de valor pago a um software específico 
para seu uso, você considera alta, baixa ou 
adequada? Por quê? 

 
 
 
 
Saber a opinião do 
produtor rural quanto 
aos resultados obtidos 
pelo não uso do 
software específico 

Perguntas 11 a 15 
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Aspectos pessoais relacionados ao nível de 
satisfação do não uso de software específico 
16 Você se considera satisfeito totalmente sem o 

uso de um software específico? Por quê? 
17 Como você avalia o seu nível de gerência de 

tomada de decisão sem o uso específico de um 
software para controle das atividades e 
informações gerenciais? 

18 Você indicaria o uso de software específico para 
algum colega de profissão, apesar de não usar? 
Por quê? 

19 Quais pontos positivos você identifica por não 
usar um software específico? 

20 Quais pontos negativos você identifica por não 
usar um software específico? 

21 Você acha que o modelo de controle que você 
utiliza atualmente, tem atingido as expectativas e 
as metas estipuladas por você? 

 
 
 
 
 
Investigar o nível de 
satisfação do produtor 
rural quanto ao não 
uso do software 
específico 

Perguntas 15 a 21 

Tendência 
22 Em sua opinião, qual é a visão dos produtores 

rurais colegas de profissão de um software 
específico ideal? Quão perto ou longe a empresa 
está desse ideal? 

23 Existe algum ou alguns benefícios que o software 
específico poderia lhe oferecer que ainda não 
possui? Quais? 

 
Procurar especular 
sobre alguns fatores 
que levam ao não uso 
de software específico 
por parte dos 
produtores rurais. 

Perguntas 21 a 23 
 

 


