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RESUMO 

 

A produção sustentável de alimentos é fundamental para suportar o 

crescimento populacional. 

Segundo estimativa da FAO, se a população atingir 9,1 bilhões de 

habitantes em 2050, a produção de alimentos deverá crescer 70%, e a 

produção nos países em desenvolvimento deverá dobrar. 

Ou seja, a maior parte do crescimento vem de países emergentes, onde 

se concentra o maior potencial de crescimento agrícola.  

Com o aumento populacional e o aumento da renda da população 

destes países emergentes, há aumento na demanda por produtos de melhor 

qualidade, fazendo com que o crescimento na produção de alimentos seja não 

somente de quantidade, mas também, de qualidade e valor.  

Portanto, a maior a exigência em termos de segurança do alimento, faz 

com que rastreabilidade e transparência com relação ao uso de tecnologias de 

produção se transformem em fatores que influenciam a aceitação de alimentos 

por parte dos consumidores do mercado doméstico e também de mercados 

internacionais. 

Neste contexto, o varejo ganha importância estratégica pela proximidade 

do seu negócio com o consumidor final. Ele é o primeiro elo da cadeia a 

receber informações sobre o cliente em termos de comportamento de compra e 

demandas, podendo assim, repassá-las aos outros elos da cadeia chegando 

até os produtores, que tem que ajustar suas práticas em geral, e 

principalmente, as práticas agronômicas, no que diz respeito à qualidade e a 

segurança do alimento. 

As empresas de insumos e as agroindústrias, que contribuem para uma 

produção agrícola sustentável terão a preferência dos produtores rurais e 

varejistas, que tem a missão de entregar produtos de qualidade, seguros, de 

forma conveniente para o consumidor final que é o elo capaz de movimentar a 

cadeia em uma única direção - a da agricultura sustentável. 

É neste contexto que as empresas de defensivos agrícolas devem 

desenvolver suas estratégias de negócio. Torna-se necessário ter maior 

“controle” sobre a cadeia, visando o uso correto de seus produtos, visando 

contribuir para a agricultura sustentável, ganhando participação de mercado 



  

 

e/ou aumentando sua rentabilidade. Para isso, algumas empresas têm 

desenvolvido estratégias de coordenação de cadeias, ou “food value chain”, 

com alguns casos exitosos. 

Neste trabalho, é proposta metodologia para o desenvolvimento e 

implementação de estratégias de “food value chain” para os defensivos 

agrícolas.  

Ao final do trabalho, conclui-se que existem ganhos importantes para a 

empresa que adota este tipo de estratégia; entretanto, há um aumento na 

complexidade da operação. Por isso, é uma escolha importante, que deve ser 

parte da missão da empresa.  

Palavras-chave: Agronegócio, colaboração, cadeia de produção, valor, 

sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ABSTRACT 

Sustainable food production is key to support Global population growth.. 

According to FAO estimate, if global population reaches 9.1 billion by 2050, 

world food production will need to rise by 70%, and food production in the 

developing world will need to double. 

This means that most of the growth comes from emerging countries, 

which concentrates the greatest potential for agricultural growth. 

As population grows and also rising incomes of the population in developing 

countries, the higher will be the demand for  higher  quality products, causing 

the growth in food production not only in the quantity but also quality and value. 

Therefore, the greater the demand on food safety, makes traceability and 

transparency related to the use of production technologies turn into key factors 

that influence the acceptance of food by consumers in the domestic market as 

well as international markets.  

In this context, retailers gain strategic importance by the proximity with the 

consumer. Retailers are the first link in the chain to receive information about 

the customer in terms of purchasing behavior and demands, thus being able to 

pass them on to other players in the chain till farmers, who have to adjust their 

practices in general, and especially, agronomic practices with regard to quality 

and food safety. 

Inputs companies and/or agro-industries, which contribute to sustainable 

agricultural production will have the preference of farmers and retailers, whose 

mission is to deliver quality products, safe food, conveniently to the final 

consumer who has the ability to  move the chain in one direction - to the 

sustainable agriculture. 

In this context, crop protection companies must develop their business 

strategies. It is necessary to have more control over the chain to ensure the 

correct use of its products in order to contribute to sustainable agriculture, 

gaining market share and / or increasing their profitability. For this, some 

companies have developed chains coordination strategies, or "food value 

chain", with some successful cases. 

In this paper, it is proposed a methodology for the development and 

implementation of "food value chain" strategies for crop protection products. 



  

 

At the end of this paper, it is concluded that there are important gains for 

the company that adopts such a strategy; however, there is an increase in the 

complexity of the operation. So it is an important choice that should be part of 

the mission of the company. 

 

Keywords: Agribusiness, collaboration, supply chain, value, 

sustainability. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo, é importante que as 

empresas busquem alta eficiência na elaboração e implementação de suas 

estratégias de negócios.  

No Agronegócio, em especial, há uma rede complexa de participantes onde 

as sinergias entre eles devem ser exploradas, visando ganho de competitividade, o 

que se expressa através de ganhos de participação de mercado e/ou de 

rentabilidade.  

Segundo Neves et al (2003), “os sistemas agroindustriais são compostos de 

grande número de empresas envolvidas num fluxo de transações através dos quais 

se dão as trocas dos produtos e serviços, até o consumidor final”. 

Para uma empresa de insumos, a necessidade de ser competitiva tem sua 

origem no processo de crescimento do mercado brasileiro associado à conquista da 

estabilidade econômica e da consequente maior atratividade do mercado para 

empresas globais, que atualmente dominam o mercado. 

Para os produtores de alimentos, a necessidade de ser competitivo tem a sua 

origem no processo de globalização, que eliminou fronteiras, fazendo com que a 

concorrência ocorra entre produtores com diferentes níveis de especialização e 

competência, abrangendo todos os mercados globais que produzem alimentos. 

Segundo Porter (1986), para se desenvolver uma estratégia competitiva é 

fundamental a definição da forma na qual a empresa irá competir, quais são as 

metas e políticas necessárias para fazer a sua implementação bem sucedida. 

Resumindo, a estratégia competitiva significa combinar metas as quais a empresa 

quer atingir e dos meios ou políticas pelos quais ela busca atingir.  

Segundo Jank e Nassar (2000), nos mercados globais, a disputa das 

empresas é definida pela sua capacidade de crescer frente aos melhores 

concorrentes internacionais, ou seja, a competitividade também depende da 

capacidade sistêmica da organização e da coordenação das cadeias produtivas, a 

partir das diversas formas de governança estabelecida entre os diferentes agentes 

(públicos e privados) que as constituem.  

Resumindo, segundo Porter (1986), competitividade significa acesso aos 

mercados em posição que permita a empresa lutar em condições de igualdade ou 

vantagem perante os concorrentes. 
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O agronegócio tem importância estratégica para o Brasil, gerando divisas de 

exportação no presente e com tendências de crescimento bastante expressivas, 

mantendo sua atratividade no futuro.  

Neste cenário, é importante que todos os membros da cadeia produtiva 

cuidem estrategicamente das relações entre os participantes da cadeia de produção, 

visando maior eficiência, resultando em um produto competitivo e atendendo aos 

padrões globais de qualidade (segurança do alimento).  

A gestão e organização em cadeias e redes agroalimentares passam a ser 

consideradas como variáveis estratégicas fundamentais para as corporações que 

atuam no agronegócio.  

Os fabricantes de insumos, produtores, processadores, comerciantes e 

revendedores de produtos agrícolas e alimentares atuam em ambientes econômicos 

e institucionais cada vez mais influenciados por demandas globais. Portanto, a 

organização de cadeias de suprimentos eficientes e eficazes, a gestão da 

colaboração entre as empresas participantes adquire importância na competitividade 

considerando os sistemas agroindustriais. 

Conforme Zylbersztajn et al (2000), o sistema agroindustrial ou SAG é “visto 

como um conjunto de relações contratuais entre empresas e agentes 

especializados, cujo objetivo é disputar o consumidor de determinado produto”. 

Ainda segundo Zylbersztajn et al (2000),  “ao adotar-se o conceito de SAG, 

busca-se ressaltar a importância do ambiente institucional e das organizações de 

suporte ao funcionamento das cadeias”.  

Na figura 1 é apresentado o sistema de Agribusiness e Transações proposto  

por Zylbersztajn et al (2000). 
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Figura 1-Sistema de Agribusiness e Transações proposto por Zylbersztajn et al (2000). 

Perante este conceito, questões fundamentais na gestão da cadeia de 

suprimentos, como a logística, a troca de informações, monitoramento, 

rastreamento, transparência, controle de qualidade, garantia de segurança e 

desempenho da cadeia, assim como desenvolvimento de inovação conjunta e 

responsabilidade compartilhada para a sustentabilidade nas cadeias produtivas 

agroalimentares ganham cada vez mais importância.  

É necessário ter especial atenção às estratégias das empresas, questões de 

governança e organização de cadeias e redes, em seu esforço para combinar a 

colaboração horizontal e vertical na cadeia de abastecimento, visando ganho de 

competitividade. 

Aliada à coordenação de atividades estratégicas na cadeia, há a necessidade 

de que a produção de alimentos seja feita de forma sustentável, atendendo aos 

requerimentos da sociedade, fazendo com que o uso das tecnologias de produção 

ocorra dentro de parâmetros definidos como as melhores práticas agrícolas. 

O tema é relevante. Recentemente, a Comissão Nacional de Agroecologia e 

Produção Orgânica aprovou a criação do Programa Nacional de Redução de 

Agrotóxicos (Pronara), lançado em novembro de 2014.  

O Pronara faz parte do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 

(Planapo) que é uma política pública do Governo Federal criada com o objetivo de 

orientar o produtor rural em direção à agricultura sustentável. Apesar de ter maior 

orientação para a agricultura familiar, o programa tem o objetivo de atender aqueles 

“que queiram fortalecer ou modificar suas práticas produtivas para sistemas 

agroecológicos ou orgânicos de produção”. 
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O pano de fundo para a criação de tal programa reside na preocupação com o 

uso supostamente em larga escala de defensivos agrícolas. Para tanto, o Programa 

buscará estimular “a transição para modelos alternativos, tais como a agroecologia e 

a produção orgânica”.  

O Programa será baseado em seis pilares: Registro; Controle, Monitoramento 

e Responsabilização de toda a cadeia produtiva; Medidas Econômicas e 

Financeiras; Desenvolvimento de Alternativas; Informação, Participação e Controle 

Social; Formação e Capacitação. E para sua efetivação há três diretrizes 

norteadoras: incentivo à redução de agrotóxicos e a conversão para sistemas de 

produção sem essas substâncias, construção de mecanismos de restrição ao seu 

uso, produção e comercialização, com especial atenção àquelas com alto grau de 

toxidade, e um processo de educação em torno do tema.  

Mais uma vez, reforçando que este programa é destinado para a agricultura 

familiar, e, portanto, com foco distinto do agronegócio, mas a discussão demonstra a 

relevância que o assunto vem ganhando perante a sociedade. 

Concluindo, é necessário organizar a cadeia e coordenar suas atividades, 

visando atingir o objetivo comum de seus participantes, ou seja, produzir alimentos 

de forma sustentável, obtendo competitividade nos mercados globais.  

Muitas empresas de insumos adotam o discurso favorável à visão estratégica 

da cadeia e tentam elaborar e implementar estratégias de integração de cadeias, ou 

de “food value chain”, mas não existe um modelo estruturado para a elaboração 

destas estratégias, que vem se tornando fundamentais para que as empresas de 

defensivos agrícolas ganhem competitividade no mercado. 

 

1.1. OBJETIVOS DO TRABALHO 

Propor modelo para elaboração e implementação de estratégia de integração 

de cadeias, discutindo o conceito de cadeia de valor e a importância de se utilizar a 

sua coordenação e integração na elaboração e implementação de estratégias para 

os defensivos agrícolas.  

Algumas empresas vêm adotando, de forma inicial a abordagem voltada para 

a cadeia, mas sem metodologia para a elaboração e a implementação destas 

estratégias, que devem trazer maior competitividade às empresas que adotarem 

esta visão. 
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1.2. JUSTIFICATIVA 

 

1.2.1 IMPORTÂNCIA DO MERCADO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

Segundo o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), “o 

Brasil lidera a produtividade agrícola na América Latina e Caribe e apresenta índices 

de crescimento acima da média mundial”. 

Segundo estudo da Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) de 2011, “o movimento é contrário ao verificado no resto do 

mundo, especialmente entre os países desenvolvidos que apresentam decréscimo 

nas taxas de produtividade”.  

Enquanto países como França, Inglaterra e Estados Unidos crescem abaixo 

da média histórica de 1,48% ao ano, taxa essa verificada no período que 

compreende os anos de 1961 e 2007, o Brasil pressiona o crescimento produtivo 

agrícola na América Latina. O crescimento anual da produtividade do Brasil é de 3,6 

% ao ano, comparativamente aos 2,6% da América Latina, 0,86 % dos países 

desenvolvidos e 1,98% para o conjunto de países em desenvolvimento. 

Conforme o gráfico 1, produzido com dados obtidos junto a Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB) do Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento, o grande impulsionador do aumento da produção agrícola brasileira 

tem sido o elevado nível de adoção de tecnologias, alavancando a produtividade das 

diversas culturas plantadas no Brasil. 

Com o aumento da demanda e, portanto, da necessidade de expansão da 

produção agrícola, os insumos começaram a ter sua utilização ampliada no país.  
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Gráfico 1 - Evolução da área plantada, produção e produtividade de grãos. Fonte: CONAB – Ministério da 

Agricultura, 2012 

A chamada Revolução Verde, que intensificou a produção de alimentos 

durante as décadas de 60 e 70 tinha como base, o uso intenso de insumos como 

sementes melhoradas, fertilizantes, defensivos agrícolas e mecanização, aliado ao 

manejo das culturas visando aumentos de produtividade, ou seja, cada vez mais 

produção por unidade de área cultivada.  

Um dos principais insumos utilizados para elevar as produtividades agrícolas, 

os defensivos têm papel relevante no agronegócio pelo seu volume e valor, 

representando um forte gerador de empregos, tecnologias e riquezas para a 

economia brasileira. 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa 

Vegetal – Sindiveg - (2014), o mercado brasileiro era responsável por vendas de 

US$ 9,7 bilhões em 2012, sendo que 60,8 % referem-se a vendas de produtos 

formulados considerados genéricos (ou com patente expirada) e 39,2 % referentes a 

especialidades (produtos ainda com proteção de patente e exploração exclusiva das 

empresas de pesquisa e desenvolvimento).  

A cultura da soja é responsável pelo maior uso de agroquímicos, 

representando 47% do uso total de defensivos agrícolas.  
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Ainda segundo o Sindiveg (2014), o mercado de defensivos agrícolas é 

fortemente concentrado do ponto de vista de venda destes insumos, sendo que 

apenas cinco cultivos – soja, cana, milho, algodão e café - tem a responsabilidade 

por 82% do seu valor. 

Este mercado divide-se da seguinte forma com relação aos seus segmentos: 

inseticidas, com 39% do seu valor, herbicidas, com 32%, fungicidas com 25% e 

outros produtos (reguladores de crescimento, adjuvantes, etc.), com 4%. 

O estado do Mato Grosso se destaca, no Brasil, por ser o destino do maior 

volume de defensivos (22% do total), assim como o maior valor de venda (21% do 

valor total de mercado). A forte concentração de culturas como soja, milho e algodão 

justifica este patamar de uso da tecnologia nesta região. 

O sistema de distribuição no negócio de agroquímicos cumpre importante 

papel no sentido de proporcionar conveniência de tempo e lugar para os produtores, 

trazendo capilaridade e cobertura de mercado, contribuindo para a estratégia de 

acesso aos mercados das empresas fabricantes de insumos. 

Basicamente as cooperativas, revendedores, representantes comerciais e as 

próprias empresas, vendendo seus produtos diretamente para os produtores, são os 

responsáveis por levar as tecnologias para controle de plantas invasoras, pragas e 

doenças para o campo.  

As empresas do setor empregam em torno de 10.000 profissionais diretos e 

50.000 indiretos, financiando, diretamente ao agricultor, mais de 90% das suas 

vendas.  

Segundo Agroanalysis (2009), o Brasil passou a ser o maior mercado de 

defensivos agrícolas do mundo em 2008, ultrapassando o mercado dos Estados 

Unidos, tradicionalmente conhecido como o primeiro mercado global.  

Considerando o agronegócio como uma das principais forças de nossa 

economia, e que este mercado mantém tendência de crescimento, apesar das 

oscilações naturais de uma atividade que tem dependência de condições climáticas 

e do mercado internacional de commodities, é fundamental que as empresas usem a 

melhor estratégia para consolidar-se em um mercado dominado por empresas 

globais altamente competitivas. São estas empresas que produzem os insumos que 

são importantes componentes do custo de produção dos alimentos, e que podem 

influenciar a qualidade de forma positiva ou negativa na visão do consumidor do 
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mercado doméstico, ou apenas transformar-se em um bom negócio na pauta de 

exportações de um país.  

As empresas do agronegócio (assim como qualquer empresa) devem tomar 

decisões estratégicas para manterem-se rentáveis e competitivas no mercado. 

Decisões sobre como atuar, onde crescer e contra quem atuar, devem orientar os 

caminhos a serem percorridos pelas empresas. O mercado está mudando com 

velocidade acentuada e as empresas devem se ajustar visando manter sua 

viabilidade no mercado. 

 

1.2.2 NOVOS PADRÕES NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS E CONSEQUÊNCIAS 

PARA A CADEIA DE VALOR 

De acordo com a Organização das Nações Unidas – ONU (2006) existem três 

novos desafios no setor de produção de alimentos, que tem por objetivo o 

atendimento das necessidades do mercado, considerando as demandas domésticas 

e internacionais. Discutem-se, a seguir, estes desafios. 

O primeiro deles, diz respeito ao aumento da importância dos padrões no 

comércio global; ou seja, o nível de complexidade para o atendimento destes 

padrões de qualidade que tem aumentado significativamente, tanto na quantidade 

de itens, como na rigidez de aplicação das normas, trazendo à tona discussões 

importantes com relação à capacidade de adaptação aos novos critérios por parte 

dos países produtores e exportadores de alimentos; 

O segundo trata da capacidade de atendimento dos mercados, em termos de 

quantidade, velocidade de entrega, customização de produtos através da produção 

(de acordo com os padrões já mencionados), processamento, embalagens e 

garantida da qualidade (em termos de segurança do alimento); 

O terceiro é relacionado à agregação de valor do alimento, migrando do 

segmento de “commodities” para o segmento de alto valor, através de certificações, 

o que envolve a identificação e/ou rastreabilidade do produto ao longo da cadeia de 

valor. 

Enfrentar esses desafios significa organizar as cadeias de valor do 

agronegócio para que elas sejam competitivas. Esta tendência é chamada de 

"coordenação vertical”.  

As regras estabelecidas pelas empresas privadas (varejistas), estabelecendo 

padrões de classificação dos alimentos em um sistema paralelo e mais rigoroso do 
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que os sistemas oficiais, representam em alguma escala, a preocupação da 

sociedade em relação aos padrões de segurança do alimento estabelecidos pela 

agricultura moderna, que pressupõe o uso intensivo de insumos químicos. 

Estas regras privadas (ou padrões secundários) representam, na maioria dos 

casos, preocupações da sociedade urbana, que, de certa forma, não tem muitas 

informações sobre os sistemas de produção agrícola e seus desafios no manejo dos 

agrossistemas, em especial, os agrossistemas tropicais.  

Essa falta de informação tem sido tratada em ações organizadas como a 

campanha “Sou Agro” lançada por um grupo de empresas do Agronegócio.  

Segundo o seu site, o “Sou Agro” é uma iniciativa das empresas e entidades 

representativas do agronegócio brasileiro, e tem por objetivo, tornar-se um canal de 

comunicação entre o agronegócio e seus diversos públicos, especialmente, o 

cidadão urbano. Ou seja, esta campanha tem por objetivo, conscientizar os diversos 

elos da sociedade sobre a importância da agricultura e dos agricultores como os 

responsáveis pela produção de alimentos.  

Na mesma direção, com o objetivo de melhor informar a sociedade sobre a 

importância do uso de tecnologias para aumentar a produtividade agrícola, a BASF 

lançou a campanha Planeta Faminto.  

Em geral, as empresas de defensivos visam manter suas posições 

competitivas no mercado e buscam constantemente preservar sua imagem como 

fornecedores responsáveis de tecnologia para produção de alimentos, de forma 

sustentável. 

Voltando aos novos padrões de qualidade alimentar, os varejistas que 

impõem normas privadas ou padrões secundários, estão buscando se transformar 

nos direcionadores da qualidade dos alimentos, não só no âmbito do mercado 

doméstico, como também nos mercados internacionais, influenciando as politicas de 

exportação dos alimentos (Henson e Hooker , 2001) , mudando padrões de 

produção e influenciando todo o comportamento da cadeia produtiva.   

Na Figura 2, apresenta-se um esquema geral de cadeia de valor com 

abordagens para mercado doméstico e de exportação.  

Nesse esquema, apresenta-se o fluxo transacional entre os participantes da 

cadeia, assim como o papel de cada um deles. Trata-se de esquema genérico, 

podendo haver ajustes devido a diferenças entre mercados, cultivos ou devido à 

forma de atuação de alguns dos participantes da cadeia. 
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Tomam-se como ponto de partida os fabricantes de insumos, neste caso, os 

defensivos agrícolas. As principais características deste grupo são: as empresas 

líderes do mercado são empresas globais dedicadas à pesquisa e desenvolvimento, 

na maior parte dos casos, envolvidas em produtos químicos e sementes 

(biotecnologia), cujo objetivo é ter a maior parte das suas vendas baseadas em suas 

inovações. 

 Estas empresas desenvolvem seus produtos ou pacotes de “soluções” 

baseadas em produtos, tecnologias e serviços.  

Além deste perfil de empresas, há aquelas que se dedicam ao negócio de 

produtos genéricos, sendo empresas transnacionais ou nacionais, cujas maiores 

fontes de suprimento de ingredientes ativos (produto técnico) estão baseadas em 

países como China e Índia.  

Para todas as empresas do setor, é de suma importância que a sua oferta de 

produtos tenha sua recomendação agronômica suportada por registros nas áreas 

competentes, além de ter a sua recomendação endossada por técnicos e estar 

associado às práticas de sustentabilidade e/ou boas práticas agrícolas. Os 

defensivos agrícolas antes de serem produzidos comercialmente, devem passar por 

avaliações agronômicas, toxicológicas e a respectiva avaliação de impacto 

ambiental. Ou seja, as avaliações são feitas por três órgãos do governo federal: 

MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde) e IBAMA (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, do Ministério do 

Meio Ambiente). Além do registro federal, os produtos ainda necessitam de cadastro 

nos respectivos Estados. 

A partir deste ponto, estas empresas utilizam seu sistema de distribuição para 

atingir seus clientes. O sistema de distribuição é composto por distribuidores, 

revendedores, cooperativas, representantes comerciais ou até mesmo a força de 

vendas das empresas que fazem vendas diretamente às empresas e aos produtores 

rurais. 

Os canais de distribuição tem a importante missão de multiplicar os esforços 

dos fabricantes, oferecendo conveniência de tempo e lugar aos produtores, fazendo 

os serviços de armazenagem, venda e entrega dos produtos, assistência técnica, 

assim como a defesa do posicionamento técnico dos produtos. Para tanto, recebem 

como remuneração a sua margem de lucro e incentivos relacionados aos programas 
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de marketing dos fabricantes de insumos, recebidos pelos canais de vendas pelo 

atingimento das metas quantitativas e qualitativas, previamente negociadas entre as 

partes. 

Como mencionado, as vendas para os usuários dos defensivos agrícolas são 

feitas pelo sistema de distribuição para os produtores rurais e para as agroindústrias. 

É neste nível da cadeia (propriedade rural) onde os produtos são utilizados, cabendo 

aos produtores o uso adequado das tecnologias, visando produzir em quantidade e 

qualidade adequadas aos mercados de destino. 

São os agricultores e as agroindústrias, quem produzem os alimentos para a 

população. Mas estes agricultores precisam receber, além dos insumos corretos, as 

informações necessárias para o seu uso correto, visando qualidade do produto final, 

assim como o manuseio adequado durante o processo de produção. 

Entretanto, antes que os produtos cheguem aos mercados, ainda há algumas 

etapas na cadeia. 

A produção é comercializada pelos produtores para as cooperativas, que 

repassam estes produtos diretamente aos processadores, no caso do mercado 

doméstico, ou para as traders, no caso dos mercados de exportação. Em muitos 

casos, as cooperativas também têm seu negócio agroindustrial, processando estes 

produtos e agregando valor à matéria-prima recebida dos seus cooperados. 

Com relação ao mercado interno, cada vez mais, as empresas processadoras 

buscam maior proximidade com o produtor, para garantir acesso à produção, dentro 

dos níveis de qualidade demandados. A garantia ao fornecimento se dá por 

contratos, e a qualidade é garantida através de acompanhamento agronômico 

durante todo o ciclo produtivo, sendo que, em muitos casos, a utilização de insumos 

é definida pelo processador. 

Alguns dos grandes processadores globais trabalham dessa forma, 

garantindo que seu produto tenha um elevado nível de padronização com relação à 

qualidade e a segurança do alimento.   

O atacado e o varejo são os principais canais de distribuição de alimentos, 

para o consumidor final, em termos globais, representando 4%. No Brasil, estes elos 

representam 6,1% (Neves e Castro, 2003). 

Embora alguns atacadistas também atuem no varejo, a função primordial do 

atacado é abastecer o varejo, exercendo funções logísticas importantes, melhorando 

a coordenação entre a indústria de processamento e o consumo. Ao contrário do 
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varejo, que tem no consumidor o maior foco, o atacadista tem maior foco na parte 

logística e suporte ao varejista, este sim, responsável pelo maior contato e interação 

com o consumidor final. 

O varejo tem importante função estratégica na cadeia, pois recebe informação 

constante sobre o comportamento de compra e demandas dos consumidores, 

fornecendo feedback imediato a toda a cadeia de produção, sendo que esta, busca 

ajustar-se rapidamente às novas tendências do mercado. Para dar respostas rápidas 

ao mercado, as empresas varejistas passam a adotar modernas tecnologias de 

informação e gestão, assumindo cada vez mais papel relevante na cadeia de 

produção e suprimentos. 

O poder dos varejistas tem se tornado grande o suficiente para que eles 

estabeleçam seus próprios padrões de qualidade, principalmente, com relação aos 

resíduos de agroquímicos (standards secundários), influenciando toda a cadeia e 

fazendo com que empresas de defensivos e produtores rurais reavaliem seus 

pacotes tecnológicos. 

Voltando ao mercado de exportação, o único elo que difere em relação ao 

mercado doméstico são as traders, empresas responsáveis pela exportação dos 

produtos. Neste caso, repassando as exigências dos mercados compradores, 

transmitindo as demandas e tendências dos diversos mercados internacionais. 

 

Figura 2- Cadeia de valor: mercado local e exportação. Elaborada pelo autor 
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1.2.3. SISTEMA AGROPECUARIO DE PRODUÇÃO INTEGRADA (SAPI) 

De acordo com Porter (1986), dois dos mais importantes fatores de vantagem 

competitiva no mercado são diferenciação e liderança de custos. 

No contexto estratégico, a Produção Integrada, cumpre estes requisitos, pois 

pressupõe a busca de maior qualidade e maior valor agregado através da 

qualificação ou diferenciação. Além disso, a produção de alimentos deve acontecer 

a custos competitivos, pelo uso racional de insumos, visando adequação à demanda 

global de alimentos, seja pela qualidade (resíduos e segurança do alimento) e 

competitividade financeira. 

Para assegurar que técnicas adequadas de manejo estejam sendo utilizadas 

de forma adequada na produção dos alimentos, é necessário que haja um programa 

de certificação com credibilidade, para assegurar acesso aos mercados. 

Da mesma forma, para que os produtos tenham sua origem reconhecida e 

vinculada aos métodos de produção suportados por boas práticas agrícolas, é 

necessário que os processos e os produtos tenham rastreabilidade. 

Resumindo, a competitividade no agronegócio está vinculada à 

sustentabilidade. Esta, por sua vez, está vinculada ao uso de tecnologias que 

permitam a produção de alimentos com custos baixos e com segurança do alimento. 

Respeito ao meio ambiente, viabilidade econômica e justiça social são premissas 

básicas da produção agrícola sustentável.  

Estes conceitos são amplamente defendidos no documento “Produção 

Integrada no Brasil – Agropecuária Sustentável – Alimentos Seguros”, produzido 

pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2008). 

Conforme a Figura 3, o maior valor agregado dos alimentos está naquele 

sistema de produção onde o uso dos recursos naturais e insumos agrícolas estão 

sendo utilizados visando a sustentabilidade (ambiental, econômico e social) do 

agrossistema.  
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Figura 3- Pirâmide da Qualidade de Alimentos da OILB. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuásria e 

Abastecimento 
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2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho são discutidos textos relacionados aos novos padrões na 

produção de alimentos nos mercados doméstico e internacional, a importância dos 

defensivos agrícolas e sua contribuição para o incremento de produtividades, 

conceitos de cadeia de valor e sua integração como fator de competitividade no 

agronegócio, assim como comparação com casos reais.  

O objetivo ao final dessa discussão conceitual é entender como uma empresa 

de defensivos agrícolas pode utilizar as relações entre os diversos participantes da 

cadeia, a fim de obter maior competitividade no mercado.  

Conforme Furlaneto e Candido (2005), “uma análise da cadeia produtiva 

permite a identificação de interações existentes” entre seus participantes, sendo que 

“estas interações estabelecem relações de complementaridade numa lógica 

sequencial e dinâmica”. 

O resultado final é a apresentação de modelo para elaboração das estratégias 

para defensivos agrícolas, com a consequente integração das cadeias. 

Para ilustrar a aplicação do modelo, é analisado um caso na cultura do café. 

Neste caso, verifica-se como uma empresa coordena a cadeia visando 

integração da estratégia de manejo da cultura (e utilização de seu pacote 

tecnológico) com a busca de produto de qualidade e acesso aos mercados local e 

internacional. 

Dessa forma, é possível criar barreiras de entrada para os concorrentes, 

assim como aumentar sua participação de mercado, aumentar sua rentabilidade e 

obter ganhos de imagem junto aos principais stakeholders do mercado. 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, utilizou-se a metodologia de 

elaboração de estudo de caso. Para a estruturação do caso, utilizou-se metodologia 

sugerida no referencial teórico apresentado (Yin, 1989). 

Para esta avaliação, utilizaram-se como fontes de informação documentos, 

arquivos, artigos de periódicos e, principalmente, observações pessoais. Todas as 

informações sobre o programa ou sobre a empresa objetos deste trabalho são 

informações públicas, sem comprometimento de sigilo sobre estratégias ou acesso a 

informações confidenciais da empresa em questão. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. DEFINIÇÕES DE CADEIA DE VALOR 

Segundo Furlaneto e Candido (2005), o crescimento do agronegócio e os 

resultados positivos obtidos a partir das suas operações dependem das articulações 

entre os seus atores e da eficiência com que eles interagem. Dessa eficiência, 

resulta o grau de resposta às mudanças do mercado, que podem ser mais ou menos 

efetivas.  

Estas interações acontecem sob “outra rede de vinculações a outros 

sistemas: comercial, financeiro, infraestrutura, tecnologia, relações do trabalho e 

todo aparato institucional público e privado, configurando o que se convencionou 

chamar de cadeia produtiva” Furlaneto e Candido (2005). 

A importância de se discutir a cadeia produtiva de alimentos e suas inter-

relações (internas e externas, nas direções horizontal e vertical) foram trazidas à 

tona com a definição do conceito de agronegócio, por Davis e Goldberg (1957). A 

partir daí, várias outras visões surgiram com o objetivo de dar a devida dimensão à 

temática “cadeia” de produção.  

Neste contexto, devemos entender, conceitualmente, as diferentes 

abordagens aplicadas à coordenação de cadeia.  

Existem principalmente dois conceitos relacionados à cadeia de suprimentos. 

O primeiro, com uma visão de Supply Chain Management (gerenciamento da 

cadeia de suprimentos) e a segunda, com abordagem mais estratégica, focalizada 

nas relações entre os participantes da cadeia, que interagem entre si, 

comercialmente, através de contratos. Este sim, de dinâmica elevada e de efetiva 

influência nos resultados das estratégias das empresas, através de ações efetivas 

para coordenação das suas atividades.  

Segundo Pinazza et al (1999), o tratamento da agricultura coo uma integração 

de atividades surgiu em 1.555 no Congresso de Distribuição de alimentos em 

apresentação de John Davis, quando foi mencionada, plea primeira vez, a palavra 

“agribusiness” para se referir a soma de todas as atividades na propriedade rural, 

como a produção agrícola (dentro da porteira), adicionado da fabricação e 

distribuição de todos os produtos, mais o total de todas as operações relacionadas 

ao processamento, armazenagem e distribuição dos produtos da fazenda (fora da 
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porteira). Em resumo, o termo agronegócio se refere ao somatório de todas as 

operações envolvidas na produção e distribuição de alimentos e fibras.   

Lazarini e Chadad (2001) consideram que o estudo das cadeias do 

agronegócio passa por discussões conceituais em duas direções.  

Na primeira, com foco na cadeia de suprimentos (Supply Chain Analysis - 

SCA), a ênfase está nas relações verticais da cadeia, considerando os estágios 

sequenciais da produção, e a consequente agregação de valor entre os diferentes 

níveis da cadeia, tratando-se de relações majoritariamente transacionais. Ainda 

segundo os autores, as fontes principais de valor estão relacionadas com a 

eficiência operacional, ou seja, otimização da produção e suas operações, redução 

dos custos de transação e apropriação dos direitos de propriedade relacionados à 

inovação.  

No segundo conceito, (Network Analysis – NA), não há uma preocupação 

com as relações verticais, mas sim, nas relações horizontais entre empresas 

pertencentes ao mesmo grupo de referência. Neste caso, as fontes principais de 

valor estão relacionadas aos aprendizados entre os agentes da cadeia (diversidade 

de conhecimentos) e aos fatores externos à rede (“network externalities” ou 

externalidades), significando que a adoção de determinada tecnologia por um dos 

agentes, pode facilitar a adoção por outro participante, em função de eventual 

redução de custos ou facilitar o acesso a determinadas tecnologias, gerando 

“crescimento da rede”.  

A integração destes dois conceitos resulta no conceito de “net chain 

approach” ou abordagem de cadeia ou rede. Este conceito traduz a 

interdependência entre dois participantes da cadeia que poderiam ter 

relacionamento transacional (interações na direção vertical) ou relacionamento em 

rede (interação na direção horizontal).  

Este conceito “net chain” é o que melhor traduz as relações entre os atores do 

agronegócio, pois são as relações que, de fato, trazem consequências estratégicas 

para as empresas da cadeia. As suas interações devem ser entendidas para que as 

empresas elaborem suas estratégias de integração de cadeias, visando obter 

benefícios desta integração nos seus negócios. É sob esta abordagem que é 

apresentada a proposta de integração de cadeias. 

Na figura 4, apresenta-se o conceito de “net chain approach”, a partir da 

análise da cadeia e da análise de rede, propostas por Lazarini e Chadad (2001).  
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Figura 4- Conceito de Net Chain Approach. Esquema adaptado pelo autor de Lazzarini e Chaddad (2001) 

Em complementação à definição de Net chain, apresenta-se, na figura 5 o 

modelo de cadeia do agronegócio, com as interações existentes entre seus 

participantes – transacionais ou de rede. 

 

 

 

Figura 5- Agricultura e a cadeia de valor (KPMG, 2013)  
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• Bebidas

• Supermercados

• Mercearias

• Urbanos

• Rurais
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Ainda com relação ao conceito de redes, segundo Neves e Castro (2003), o 

modelo de rede de uma empresa “é definido como o conjunto de empresas 

fornecedoras e distribuidoras da empresa que está sendo analisada (no caso 

individual) ou da aliança analisada (no caso de conjunto de empresas que 

gerenciam a mesma marca). Essas empresas desempenham o fluxo de produtos, 

serviços, comunicações, informações, pedidos e pagamentos necessários para ligar 

desde os fornecedores de insumos utilizados na produção, até os consumidores 

finais de seus produtos ou de produtos processados a partir deles”.  

O esquema teórico de redes é apresentado na figura 6. 

 

 

Figura 6- Modelo Teórico de Rede. Fonte: Neves (2003) 

 

No ambiente de rede, a elaboração de uma estratégia de Marketing, torna-se 

mais complexa, pois, deve considerar as interações verticais e horizontais existentes 

entre os elos da cadeia. 

A cadeia de produção de alimentos é uma rede de empresas comerciais 

através do qual o “valor” se desloca desde a produção dos insumos básicos até o 

consumo.  
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O funcionamento de forma transparente e ética deve ser garantido por 

atividades de governança. 

Em outra abordagem, Zylberstajn (2.000), enfatiza que “as relações verticais 

de produção, ao longo das cadeias produtivas devem servir de balizadores para a 

formulação de estratégias empresariais e políticas públicas”. Ainda segundo o autor, 

existem duas abordagens que definem as relações nas cadeias produtivas: A 

primeira, Commodity System Approach (Conceito de Harvard) e a segunda, conceito 

de Cadeia Agroalimentar, ou de “Filière”. 

A fim de melhor discutir estas abordagens, é importante diferenciar conceitos: 

Entende-se por agronegócio (ou o conceito de Commodity System Approach - CSA) 

“a soma de operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, do 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles”.  Neste conceito, a atividade agrícola e a estratégia dos 

participantes da cadeia de produção não podem ser tratadas de forma isolada, mas 

sim, considerar todos os interesses e interações. 

Resumindo, uma cadeia de valor é uma aliança entre empresas que 

colaboram entre si, verticalmente e horizontalmente, com objetivo de atingir uma 

melhor posição no mercado.  A principal característica de uma cadeia de valor é ser 

uma colaboração orientada para o mercado, ou seja, diferentes empresas trabalham 

juntas a fim de produzir e levar ao mercado produtos e serviços de formas efetivas e 

eficientes, com rentabilidade.  

O conceito de cadeia de valor permite ao negócio dar respostas ao mercado 

vinculando suprimento, produção, processamento e atividades de marketing ao 

longo da cadeia às demandas de mercado. 

Na figura 7 apresenta-se esquema geral referente ao objetivo das empresas 

que adotam o conceito de cadeia em suas estratégias e sua justificativa. 
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Figura 7- Justificativas para o Estabelecimento de uma Cadeia de Valor ( Value Chain Guidebook, 2004) 

 

3.2. PLANOS DE MARKETING E ESTRATÉGIA 

Segundo Kotler (2000), o plano de Marketing de uma empresa deve ter o 

seguinte conteúdo:  

1- Resumo executivo e sumário, onde são apresentados de forma 

resumida quais são as metas da empresa e as recomendações para o seu 

atingimento; 

2- Situação atual de Marketing, com análise da situação da 

empresa (vendas, custos, participação de mercado, posição e situação em 

relação à concorrência) e ambiente externo; 

3- Análise de oportunidades, ameaças, fortalezas e fraquezas 

relacionadas à empresa e seu portfolio; 

4- Objetivos quantitativos e qualitativos; 

5- Estratégia de Marketing para atingir os objetivos; 

6- Programas de ação, com informações detalhadas sobre o que, 

quando, quem e com quais recursos o plano será implementado; 

7- Demonstrativo dos resultados projetados, com informações 

detalhadas sobre orçamento, custos e resultados esperados com a 

implementação do plano de Marketing. 

De forma esquemática, apresenta-se o modelo desenvolvido por Batalha e 

Silva (2008) na figura 8.  

A elaboração de um plano de Marketing pressupõe atividades, que, 

integradas, permitem a visualização da estratégia como um todo, partindo da análise 
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da natureza da empresa. No plano, a empresa analisa seus valores e seus objetivos 

estratégicos, faz a avaliação das variáveis externas e internas, avalia como estão as 

suas competências para atuar no mercado, define suas metas – qualitativas e/ou 

quantitativas, define a forma para atingir seus objetivos, ou a sua estratégia, e, 

finalmente, constrói o seu plano tático, com as devidas ações para fazer a estratégia 

virar realidade.  

É no ponto da definição estratégica que a empresa, analisa suas alternativas. 

É neste ponto que as empresas decidem se devem adotar uma estratégia de 

integração de cadeias ou “food value chain” ou uma estratégia convencional 

(baseada em produto – cliente). Para melhor entendimento, discute-se a seguir, o 

processo de elaboração de um plano de marketing como um todo.  

 

 

Figura 8- Esquema para Elaboração de Plano de Marketing.  Adaptado pelo autor a partir de Batalha e Silva (2008) 

A primeira etapa do plano de marketing é a sensibilização. Neste momento, 

segundo Peter Drucker (apud Kotler 2000), é hora de se fazer algumas perguntas 

tais como: Qual é o nosso negócio? Quem é o cliente? O que tem valor para o 

cliente? Qual será o nosso negócio? Como deveria ser o nosso negócio? 
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A partir desta reflexão a empresa trata do entendimento dos desafios que o 

acesso aos mercados doméstico e internacional trará em termos da sua capacidade 

de atuar no mercado.  

Se temas como sustentabilidade e segurança do alimento forem partes 

relevantes das demandas de mercado, a empresa deverá ter um plano para atuar de 

acordo com as regras do mercado. A empresa deve definir como atuar com relação 

ao estabelecimento dos padrões secundários (quando exigidos), sendo que esta é 

uma decisão de alta importância, pois terá consequências em como posicionar o seu 

programa de tratamento químico, visando controlar as pragas, doenças e plantas 

daninhas, assegurando que o produto final estará com a sua qualidade preservada. 

A decisão de adotar ou não os padrões secundários como diretrizes para 

qualidade dos alimentos dependerá de cada empresa. Como princípio, os padrões 

oficiais são aqueles que devem direcionar as ações das empresas de insumos e 

demais participantes da cadeia. Caso contrário, cada instituição do varejo ficaria livre 

para arbitrar seus critérios, trazendo falta de transparência ao mercado.  

Na segunda etapa, define-se a missão da empresa. Segundo Kotler (2000), 

as empresas desenvolvem suas missões que devem ser compartilhadas e vividas 

por toda a organização - gerentes, funcionários e, até mesmo, clientes. A missão 

significa o propósito da empresa e indica a sua direção, orientando seus funcionários 

para realizar as metas da organização. A missão deve dar direção à empresa para 

os 10 a 20 anos seguintes. 

A produção sustentável de alimentos se encaixa nesta visão de longo prazo e 

deve estar expressa na missão da empresa. Ela deve ser voltada ao 

desenvolvimento e suprimento de soluções sustentáveis em termos de tecnologias 

para aumentar a produção e diminuir perdas como o controle de pragas, doenças e 

plantas daninhas, visando aumento de produtividade e produção de alimentos dentro 

das especificações dos mercados, ou seja, segurança do alimento para o 

consumidor final. 

Na terceira etapa, a empresa define quais são os seus objetivos ou as suas 

metas estratégicas. Pode ser, por exemplo, aumentar a participação no mercado de 

defensivos agrícolas e ser reconhecida com empresa competente e responsável no 

desenvolvimento e fornecimento de suas tecnologias. Os objetivos das empresas 

em geral, e aquelas que atuam com estratégias de “food value chain” podem ser 

avaliados em termos de aumento de rentabilidade, aumento de vendas, ganhos de 
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participação do mercado, aumento do nível de fidelidade nos clientes estratégicos 

(ou taxa de recompra), além de melhorias de percepção e imagem. 

Na sequencia para a elaboração do plano de marketing da empresa, na 

quarta etapa, deve-se fazer o diagnóstico estratégico, com criteriosa avaliação do 

ambiente externo, assim como a avaliação interna da empresa, através das análises 

das suas competências e capacidades.  

A análise da situação externa identifica tendências do setor, mudanças 

tecnológicas em produtos, condições econômicas que podem afetar clientes e 

mercados, atividades da concorrência e comportamentos de compra. Além disso, a 

análise externa permite avaliar fatores relacionados à capacidade da empresa de 

obter vantagens competitivas. 

A análise interna está baseada no levantamento dos pontos fortes e fracos da 

empresa. 

Segundo Porter (1986), a visão da cadeia permite entender as origens do 

valor para o comprador que gerarão preços mais altos e os motivos pelos quais um 

produto ou serviço substitui outro. Uma estratégia é um conjunto de atividades 

internamente coerente que distingue uma empresa de seus competidores. 

Ainda segundo este autor, a estratégia competitiva de uma empresa é 

estabelecida a partir de quatro pilares.  

O primeiro, diz respeito aos pontos fortes e fracos da empresa; o segundo 

considera os valores pessoais daqueles que elaboram e implementam a estratégia; 

o terceiro se refere às ameaças e oportunidades proporcionadas pelo mercado em 

que atuam e, finalmente, o quarto está relacionado às expectativas da sociedade em 

que a empresa atua. 

Enquanto os dois primeiros pilares dizem respeito a fatores internos da 

empresa, e os dois últimos referem-se a fatores externos à empresa (sociedade e 

mercado de atuação). (Fig. 9). 

O agronegócio permite a definição de diferentes tipos de estratégias e 

relações entre seus membros, sendo que as relações se materializam por meio de 

contratos. A complexidade destas relações, igualmente, se materializa através dos 

custos de transação. 

Uma empresa não pode atender todos os seus clientes – revendedores ou 

agricultores – pois o seu número é muito elevado, assim como a sua complexidade, 

em função do seu porte (tamanho das áreas cultivadas), nível de adoção de 
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tecnologia, nível de interesse em acesso a mercados mais sofisticados, nível de 

instrução, comportamentos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Análise Interna e Externa da empresa. Fonte: Porter, 1986 

A empresa precisa identificar seus alvos em termos de segmentos de 

mercado e de clientes, a fim de concentrar suas atividades e ganhar em eficiência 

em suas ações. Portanto, nesta etapa, a empresa procede a identificação dos 

segmentos nos níveis de consumidores finais e nos diferentes elos da cadeia. 

De acordo com Kotler e Keller (2009), uma vez que a empresa tenha 

identificado os segmentos de mercado a suas oportunidades, ela deve decidir onde 

atuar e quais são as suas prioridades. Best (apud Kotler and Keller, 2009) propôs 

segmentação baseada em necessidades dos clientes alvo (needs-based Market 

segmentation approach).  

Nesta abordagem, a primeira etapa é a da segmentação de acordo com as 

necessidades do mercado alvo (needs-based segmentation). Neste caso, 

selecionam-se os grupos de clientes (segment identification) que têm necessidades 

ou buscam benefícios similares, para resolver um problema de consumo específico. 

Para cada um dos segmentos identificados, é necessário identificar comportamentos 

– aspectos demográficos, comportamentos de compra e uso, estilos de vida, que 

permitam uma clara distinção do segmento. 

Em seguida, ainda segundo o autor, é necessário entender os valores 

envolvidos, ou seja, avaliar a atratividade destes segmentos (segment 

attractiveness), através de pesquisas de mercado, analise da dinâmica de mercado 
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e as forças competitivas. Como parte da atratividade do segmento, deve-se avaliar a 

sua rentabilidade (segment profitability). 

Para cada um dos segmentos, construir a sua respectiva proposta de valor, 

que melhor represente o atendimento das necessidades destes segmentos. 

(segment positioning). 

A seguir, deve-se desenvolver a forma como abordar o segmento, podendo 

ser um “piloto” (segment “acid” test). 

Finalizando, define-se o posicionamento estratégico através do marketing mix, 

ou seja, a oferta que represente a melhor posição competitiva em relação aos 

concorrentes (marketing-mix strategy).  

Ainda segundo o autor, existem alguns critérios para definir o sucesso de uma 

estratégia de segmentação.  

Os segmentos devem ser mensuráveis (em termos de valor, poder de 

compra, etc), devem ser relevantes, ou seja, justificar o esforço do trabalho, serem 

acessíveis e apresentarem respostas diferentes de acordo com o marketing-mix e/ou 

programas de marketing, ou diferenciáveis. Finalizando, os segmentos devem poder 

ser acionáveis, significando que respondem aos programas desenvolvidos para seu 

melhor atendimento.  

Na sexta etapa, a empresa define os objetivos por segmento, sendo 

fundamental identificar papéis e necessidades de cada um dos elos da cadeia, 

definindo os objetivos a serem atingidos para cada um dos atores. 

A seguir, faz-se a identificação da estratégia. Segundo Porter (1986), as 

estratégias estão condensadas em três tipos: 

O primeiro tipo trata da liderança total em custos. Neste caso, a empresa 

busca ter os menores custos e oferecer o menor preço ao mercado, visando, na 

maioria dos casos participação de mercado. 

O segundo tipo diz respeito à diferenciação. Aqui, a empresa busca 

desempenho distinto e superior em relação à concorrência. Normalmente, as 

estratégias de diferenciação estão associadas à busca de extração de maior valor 

do mercado. 

O terceiro tipo refere-se ao foco, ou seja, a empresa deve se concentrar em 

segmentos específicos, obtendo posição de destaque em associação a estratégias 

de custos ou de diferenciação. 
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A empresa, ao adotar uma estratégia de integração de cadeia de produção, 

busca foco e diferenciação como seus pilares estratégicos.  

Para que a estratégia seja bem sucedida, é necessário elaborar detalhado 

plano de ação, com todas as atividades que deverão ser efetivadas, com a definição 

de quem serão os responsáveis pela sua efetivação, assim como os seus prazos e 

os recursos necessários. 

Após consideração destas etapas, o plano estratégico está elaborado, e a 

criteriosa implementação definirá o seu sucesso.  
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4. PROPOSTA DE MODELO PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA 

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS BASEADOS EM CADEIAS DE PRODUÇÃO 

 

4.1. MODELO PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO DE 

CADEIAS – FOOD VALUE CHAIN 

A definição da estratégia de integração de cadeias tem seu início no momento 

em que a empresa avalia as suas alternativas estratégicas, conforme apresentado 

na figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10- Momento da definição Estratégica 

O modelo para elaboração da estratégia de Integração de Cadeia é tratado 

separadamente a partir da figura 11. 
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Figura 11- Proposta para elaboração de Estratégia de FVC. Elaborada pelo autor 

 

4.1.1.  DEFINIÇÃO DA CADEIA: 

A definição da cadeia refere-se ao mercado alvo no qual a empresa dedicará 

esforços para obter maior controle através da integração de seus participantes.  

A fim de otimizar esforços  e recursos, normalmente, a empresa opta por uma 

situação onde haja menor complexidade para  gerenciar. Neste sentido, a cadeia 

deve ser concentrada em termos do numero de participantes a coordenar, em 

termos de esforços logísticos e em termos de busca por sinergias na prestação de 

serviços.  

Além disso, o produto final deve aceitar diferenciação e ter seu valor 

reconhecido pelo mercado. O principal motivador da integração de cadeias deve ser 

o maior valor de um produto de qualidade diferenciada, para que o investimento e o 

esforço na integração da cadeia sejam justificados.  
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4.1.2.  MAPEAMENTO DA CADEIA 

Dentro de uma cadeia produtiva são identificados vários participantes, com 

diferentes atuações e interesses. A rede agroindustrial, apresentada na figura 6, 

ilustra esta situação de forma adequada.  

Neste modelo, verificam-se as relações e fluxos de informações, produtos, 

serviços e transações, fazendo com que o êxito da implementação de uma 

estratégia de integração dependa da melhor identificação e avaliação dos interesses 

dos participantes, assim como a identificação dos participantes de maior poder e 

influência. Dessa forma, pode-se maximizar sua atuação em benefício da estratégia, 

com a definição calar de quem são os parceiros da empresa e os principais 

patrocinadores da estratégia. 

 

4.1.3.  DEFINIÇÃO DAS METAS 

A partir da identificação da cadeia e identificação de seus participantes (e os 

parceiros estratégicos), é fundamental estabelecer metas quantitativas (vendas, 

faturamento, participação de mercado), assim como qualitativas (brand awareness, 

formação de imagem da empresa ou programa). 

Dessa forma, é possível medir o sucesso ou não da estratégia, e ajustar as 

medidas e o cronograma do plano estratégico. 

 

4.1.4. DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

Para obter melhores resultados no gerenciamento da relação com os 

parceiros da cadeia, as empresas devem desenvolver seus pacotes de ofertas, que 

incluem produtos e serviços diversos, que dependem das atividades desenvolvidas 

por estes parceiros na cadeia e o resultado que as empresas esperam em benefício 

da estratégia. Para que o resultado final seja positivo, é preciso alinhar expectativas 

dos parceiros, o que só é possível se a empresa está capacitada a atender as 

demandas da cadeia. Para evitar desencontros, a empresa deve entender suas 

capacidades e também as capacidades dos prestadores de serviços contratados por 

ela. Dessa forma, com promessa e entrega alinhados, a estratégia caminhará 

conforme o plano. 
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4.1.5. DEFINIÇÃO DO MARKETING MIX POR ELO DA CADEIA 

De acordo com Kotler e Keller (2009), uma das principais tarefas do Gerente 

de Marketing de uma empresa é desenvolver atividades de Marketing e construir 

programas integrados para criar, comunicar e entregar valor para seus clientes. Na 

visão dos autores, valor é criado com produtos, serviços e tecnologias que atendam 

de forma eficiente as necessidades dos clientes, ele é extraído através do preço, é 

comunicado aos seus clientes e stakeholders através de uma estratégia de 

comunicação, e é entregue através de estratégia de distribuição.  

Este conceito vale para uma estratégia de negócios convencional, baseada 

na relação produto – cliente, ou para estratégias mais sofisticadas, como na 

integração de cadeias, onde temos vários clientes ao longo da cadeia, com 

necessidades distintas. No caso de integração de cadeias, o processo de definição 

do marketing mix é bem mais complexo, pois considera os vários participantes e 

suas necessidades. 

Na Tabela 1 apresenta-se proposta de marketing mix para os diferentes elos 

da cadeia. 

 A construção do Marketing Mix por elo da cadeia deve ser baseada nas 

atividades e interesses de cada um dos segmentos. Por exemplo, para aqueles 

participantes diretamente relacionados com a produção, as ferramentas a serem 

disponibilizadas estão relacionadas a insumos (produtos ou serviços) que 

contribuam para aumentar a produtividade, como agroquímicos para proteger os 

cultivos contra pragas, plantas daninhas ou doenças e orientações agronômicas. 

Além disso, existem outras ferramentas que podem mitigar riscos inerentes ao 

negócio, como flutuações financeiras devido à volatilidade do negócio, como barter e 

diferentes modalidades de crédito. 
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  Tabela 1- Marketing Mix por elo da cadeia. Elaborada pelo autor 

 

Tabela 1 Legendas: 

P1: Produto ampliado 

P2: Preço 

D: Distribuição 

C: Comunicação 

*Canas de Distribuição: revendedores e cooperativas 

** Cooperativa no papel de recebedor da produção 

 

Para os participantes que estão com maior atuação fora da porteira, serviços 

de suporte como rastreabilidade, acesso a certificação e suporte à comercialização 

do produto também tem seu grau de importância. 

A etapa final do Plano de Marketing é a elaboração do plano de ação, para 

implementação da estratégia definida no plano. Neste documento, listam-se as 

atividades, assim como quem são os responsáveis, prazos para efetivação das 

atividades, recursos que serão empregados e seus custos, assim como devem ser 

realizadas e os resultados esperados (monitoramento das ações). 
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4.1.6. IMPLEMENTAÇÃO 

O êxito de uma empresa no mercado depende da sua capacidade de 

implementar ou executar a estratégia construída. 

Segundo Bossidy e Charan (2005), execução é “parte integrante da 

estratégia”, é “a principal tarefa do líder da empresa” e “deve ser um elemento-chave 

da cultura de uma empresa”. 

Ainda segundo Bossidy e Charan (2005), a “execução é fundamental para a 

estratégia e deve moldá-la”. “É um processo sistemático de discussão exaustiva dos 

“comos” e “ques”, questionando, levando adiante o que foi decidido”. 

O papel da equipe de execução é fundamental e o processo de execução 

deve assegurar que as pessoas tenham responsabilidades específicas. 

O processo de execução passa pela discussão de premissas e tendências do 

mercado, assim como a avaliação das capacidades e competências da empresa.  

O atingimento das metas (baseados em indicadores de desempenho) deve 

ser vinculado a incentivos aos responsáveis pela implementação nos diversos níveis 

da cadeia. 

O processo e o fluxo de comunicação são fundamentais durante o processo 

de implementação, pois permitem fazer ajustes na estratégia, caso haja mudanças 

nas premissas ou tendências de mercado que basearam a estratégia original. 

De acordo com o Value Chain Guidebook, existem três etapas para se 

implementar uma estratégia de coordenação de Cadeia.  

O primeiro passo é identificar a oportunidade, o que passa pela definição da 

cadeia onde atuar.  

Preferencialmente, a escolha da cadeia deve ter algumas características. 

Primeiramente, ela deve ser concentrada em termos de tamanho do mercado a ser 

atendido, número de participantes e regionalizada, o que viabiliza a coordenação 

entre seus atores de forma menos complexa. 

Preferencialmente, trabalhar com produtos de consumo in natura ou 

mercados onde os consumidores valorizam qualidade e segurança. Além disso, os 

produtos gerados nesta cadeia devem ter acesso aos mercados interno e externo, e 

o produto final deve ser passível de diferenciação, conforme figura 5 . 

É importante frisar que a estratégia de integração de cadeia não precisa, 

necessariamente, envolver todos os participantes da cadeia. Ela pode ser feita com 

integração parcial, dependendo dos objetivos estratégicos de empresa. 
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Em seguida, procede-se o mapeamento da cadeia e seus atores; conhecendo 

o seu fluxo dos produtos, valores e comunicação, identificando a relação de poder e 

influência dos participantes, assim como suas necessidades, interesses, objetivos e 

recursos disponíveis. 

De acordo com Kotler (2000), uma empresa precisa ver seus intermediários 

(ou canais) como vê seus clientes finais, ou seja, conhecer as suas necessidades e 

definir um posicionamento de oferta ajustada para entregar valor superior a esses 

canais, tais como programas de marketing, incentivos, treinamento, pesquisas de 

mercado, planos de comunicação e promoção em conjunto e outros programas para 

desenvolver e melhorar o desempenho destes canais.  

A empresa deve deixar claro que os intermediários são parte da estratégia e 

são parceiros no esforço para entregar valor diferenciado aos consumidores finais. 

Próximo passo é a definição do foco do projeto e seus objetivos, que devem 

estar alinhados com a estratégia da empresa, de curto, médio e longo prazos, assim 

como alinhado com o objetivo dos principais participantes das cadeias. Objetivos 

compartilhados são mais efetivamente atingidos. 

Em seguida, como resultado da segmentação, define-se quem são os clientes 

estratégicos na cadeia, onde serão concentradas as atividades de marketing.  

Após entender como funciona a cadeia, quem são os seus participantes e 

quem são os influenciadores da cadeia, tem-se que trabalhar para ganhar apoio dos 

membros estratégicos. 

Para operacionalizar as ações de mercado de forma mais efetiva, é 

necessário nomear um “líder” da cadeia, que normalmente, é o distribuidor ou canal 

preferencial da empresa. Aquele que multiplica os esforços da empresa no mercado 

e dar constante retorno de informações para que a empresa ajuste a estratégia, 

quando necessário. 

O conceito deve ser testado em condições reais de mercado. Para isso, deve-

se desenvolver um “piloto”, com o líder da cadeia previamente definido, assim como 

os indicadores de desempenho, cronograma e procedimentos para avaliação de 

acertos e erros, a fim de fazer os ajustes na estratégia que se fizerem necessários. 

Parte fundamental da implementação da estratégia é o mapeamento dos 

stakeholders da cadeia de produção. 

Segundo Freeman (apud Lyra et al, 1984) “Stakeholder é qualquer grupo ou 

indivíduo que pode afetar ou ser afetado pela realização dos objetivos da empresa”. 
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Segundo Rowly (1997 apud Lyra et al, 1997) “Os principais objetivos nas pesquisas 

de stakeholder têm sido identificar quem são os stakeholders da empresa e 

determinar quais tipos de influência eles exercem”.  

Para identificar quem são e como podem afetar o organização, devemos 

entender como podem “colaborar” ou “prejudicar” a organização ou a implementação 

da sua estratégia.  

Segundo o modelo proposto por Savage et al. (1991), temos 4 tipos de 

stakeholders: 

1- Com elevado poder e alta disposição para colaborar (parceiros); 

2- Com baixo poder e alta disposição para colaborar (aliados); 

3- Com elevado poder e baixa disposição para colaborar (clientes); 

4- Com baixo poder e baixa disposição para colaborar (“distractors”) 

Segundo esta classificação, eles podem ocupar quadrantes diferentes de 

acordo com o nível de poder ou influência (alto ou baixo) e nível de suporte à 

estratégia (alto ou baixo). 

 Na figura 12 é apresentado modelo de classificação dos stakeholders. 

Conforme sua localização nos quadrantes, eles podem ser classificados como 

clientes, ou seja, alta influência e baixo suporte. Para este tipo de stakeholder, 

devemos fazer mais na direção de seus interesses, visando atraí-los para a defesa 

da posição da empresa, uma vez que eles têm uma posição relevante na cadeia. 

Como exemplo, os consumidores finais de determinado alimento e que tem 

perfil de formadores de opinião. Em alguns mercados, torna-se imprescindível 

buscar alianças com os varejistas, em função do elevado nível de influência, por 

exemplo, definido padrões secundários na qualidade dos alimentos. 

Nestes casos, o foco do plano de ação deve ser no sentido de entender a 

perspectiva deste grupo, e buscar atender as suas necessidades e fazer mais, 

visando superação de expectativas. 
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Figura 12- Modelo de classificação de stakeholders. Savage et al. (apud Lyra, 2009) 

Para aqueles que têm elevada influência e elevado nível de suporte à 

estratégia devem ser direcionados os maiores esforços na relação, pois estes são os 

parceiros na implementação da estratégia, ou seja, os líderes da cadeia conforme 

mencionado anteriormente. São aqueles que têm o papel primordial de “representar” 

a empresa no processo de execução das atividades desenhadas no plano 

estratégico. 

Para este tipo de stakeholder, deve-se lançar mão de ações com o objetivo de 

fazê-lo parte da construção da estratégia.  

Como exemplo, temos os distribuidores de defensivos agrícolas e, em alguns 

casos, processadores de alimentos, que podem adquirir papel primordial na cadeia 

de produção. 

 O foco do plano de ação deve ser feito na direção de obter maior 

envolvimento no processo estratégico e sua execução, que pode se dar através de 

consultas à opinião de seus representantes, maior informação sobre acontecimentos 

ao longo da cadeia e compartilhamento de informações ou ganhos no mercado 

como incentivos, por exemplo. 

O terceiro tipo está caracterizado por oferecer alto suporte à estratégia e 

baixo poder de influência. Tais stakeholders com este perfil são considerados como 

aliados.  

Para este perfil, deve-se lançar mão de ações com o objetivo de fazê-lo parte 

da construção da estratégia, através de consultas e opiniões.   
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Como exemplo, temos a maior parte dos varejistas, processadores ou 

organizações não governamentais com atuação voltada para defesa dos interesses 

dos consumidores ou meio ambiente, sem interesse ideológico. 

O foco do plano de ação deve ser voltado para valorizar sua opinião e 

consultar sua expertise. 

O último e menos importante perfil é o “distractor”, ou seja, baixa influência e 

baixo suporte. 

Para este tipo de stakeholder, deve-se lançar mão de ações mínimas, visando 

não interferência na implementação da estratégia.  

Como exemplo, temos organizações não governamentais ambientalistas que 

se utilizam de abordagens de cunho ideológico.  

O foco do plano de ação, nestes casos, deve ser de apenas fornecer 

informações essenciais sobre progressos, quando necessário, assim como oferecer 

dedicação mínima a este grupo, focalizando esforços e recursos naqueles que 

realmente trarão impactos aos trabalhos junto a cadeia.  

Segundo Lyra et al. (2009), o potencial para cooperação do stakeholder é 

particularmente relevante, porque ele pode levar as companhias a unir forças com 

outros stakeholders, resultando numa melhor administração dos negócios”. 

Uma vez efetuado o mapeamento, a próxima etapa diz respeito ao 

engajamento dos mesmos na estratégia da empresa. 

De acordo com, Krick et al. (2005) , tabela 5, há 4 abordagens principais na 

interação com os stakeholders. São elas a comunicação, a consulta, o diálogo e as 

parcerias. Na tabela 2 apresentam-se exemplos de cada uma das possíveis 

interações: 
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Tabela 2- Abordagens para relacionamento de stakeholders Krick et al (2005) 

Comunicação Consulta Diálogo Parcerias 

 Call center 

 Educação 

corporativa 

 Relatórios de 

projetos internos 

 Relatórios de 

desempenho de 

indicadores 

 Web sites 

 Palestras 

conferências, 

seminários e 

apresentações 

 Questionários 

e pesquisas 

 Grupo focal 

 Consultoria 

adhoc em 

encontros com 

stakeholders 

 Consulta a 

comunidade 

 Fóruns de 

consulta 

 Mesas 

redondas para 

discussão 

 Feedbacks 

online através 

de sites 

 Fóruns multi-

stakeholders 

 Painéis 

 Encontros de 

líderes 

 Redes virtuais 

e sociais 

 Círculos de 

aprendizagem 

 Joint-ventures 

 Painéis de 

desenvolvime

nto local 

sustentável 

 Iniciativas com 

múltiplos 

parceiros 

 Alianças 

estratégicas 

 

Finalizando o tema “implementação”, apresenta-se esquema consolidando 

etapas importantes na operacionalização da integração de cadeias, na tabela 3. 

 

Tabela 3- Etapas importantes na estruturação das cadeias de suprimentos. Fonte: Egidio L. Furlaneto & Gesinaldo A. 

Candido (2005) 
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4.1.7. GOVERNANÇA E CERTIFICAÇÕES 

As empresas devem ter seus objetivos e a forma de atingi-los vinculados às 

questões fundamentais da sociedade tais como cidadania, sustentabilidade 

(econômica, social e ambiental) e ética nos negócios. A forma como as empresas 

são vistas no mercado vem ganhando importância para o sucesso de sua atuação 

nos seus mercados alvo. 

Neste novo ambiente, o processo de certificação como parte essencial de 

governança da produção sustentável de alimentos ganha relevância. 

Segundo Silva e Neto (1997), “entende-se por certificação da produção 

agrícola o conjunto de ações que visam garantir a qualidade e a procedência de 

determinado(s) produto(s) aos consumidores e comércio/indústria”, 

Ainda segundo os autores, “quase sempre a certificação é realizada por 

ocasião de transações comerciais, podendo a iniciativa partir de produtores, 

comerciantes, industriais ou consumidores”.  

Para garantir que a produção de alimentos siga as melhores práticas 

agrícolas, o processo de auditorias externas é obrigatório e tem a função de 

comprovar as metodologias aplicadas e a qualidade final do produto. Hoje, os 

mercados exigem que a produção agrícola seja baseada em parâmetros de 

sustentabilidade, entendendo-se que os seus três pilares, o econômico, o ambiental 

e o social estão sendo respeitados. Caso os produtos não atendam estes requisitos, 

surgem as barreiras não tarifárias para entrada nos mercados globais.  

Essas barreiras não tarifárias refletem restrições àqueles produtores de 

alimentos que não estão adequados à adoção das melhores práticas agrícolas, e 

não estão adequados ao cumprimento dos critérios relacionados a questões 

relacionadas à sustentabilidade, significando que os padrões requeridos pelos 

mercados não estão sendo atendidos. 

O processo de certificação é fundamental neste novo ambiente competitivo, 

pois visa assegurar aos mercados alvo (compradores) a conformidade às regras 

estabelecidas pelas normas técnicas, tornando o produto aceitável nos mercados, 

com atratividade e valor elevados. 

Existem diversas certificadoras no mercado brasileiro, algumas com 

especificidades de mercado, como é o caso da Bomsucro, direcionada ao mercado 

sucro energético.  
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Outra certificação relevante é a Global Gap. Segundo esta empresa, em seu 

website, são apresentadas informações sobre o processo de governança e 

certificação. Este é essencial para que mercados (tradicionais ou novos), de alto 

valor, sejam acessados por produtores (grandes ou pequenos), ajudando a  atender 

requerimentos destes mercados em termos de segurança do alimento e padrões de 

produção sustentável dos varejistas ou grandes compradores, em escala mundial.  

Da mesma forma, garantir que as melhores práticas agronômicas foram utilizadas na 

produção destes alimentos.  

Para se obter a certificação é necessário seguir protocolos de Boas Práticas 

Agrícolas, que são nada mais, nada menos, que normas e recomendações técnicas 

e regras para mudar de um sistema de produção atual “não sustentável” para 

métodos de produção e operação – produção, processamento e transporte - 

“sustentáveis”, ou seja, alinhados com os padrões estabelecidos nestes protocolos.  

De acordo com os princípios do Global G.A.P. contidos em seu site, seguem 

alguns dos benefícios que os compradores têm com a certificação:  

O programa de certificação, de classe mundial, garante que os produtos 

certificados atendem às exigências de segurança do alimento e higiene. Além disso, 

com a redução do risco de exposição, há o aumento na confiança da rede de 

produtores e fornecedores dos alimentos. Rastreabilidade e transparência permitem 

identificar etapas e como se dão os processos de produção e processamento dos 

alimentos. As auditorias dos produtores estão disponíveis em sistema online. 

A consequência de participar de um processo de aceitação global e de 

padrões rigorosos de auditoria deve ser a valorização e melhor aceitação do produto 

final pelos diversos mercados mundiais. 

Juntamente com o conceito de Boas Práticas Agrícolas, assegurado pelo 

processo de certificação, deve-se cuidar da rastreabilidade, que é fundamental para 

que a qualidade do produto seja atestada nas suas diversas etapas da produção. 

Alguns varejistas incluem a rastreabilidade como fator de diferenciação, 

evidenciando a qualidade dos produtos oferecidos em suas gôndolas.  

Alguns dos supermercados participam, inclusive, da estratégia de produção 

dos agricultores e na gestão de seu negócio, como, por exemplo, o supermercado 

Tesco, no Reino Unido. 

Através de seu site, verifica-se que sua estratégia, é buscar maior 

proximidade com os produtores de alimentos, assim como estabelecer forte 
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relacionamento de longo prazo. Para isso, conta com equipe de campo que busca 

conhecer os produtores, como enfrentam os seus desafios e o que pode ser 

aprimorado para melhor atender os seus clientes. 

O uso de marcas próprias e selos de qualidade também tem se tornado 

prática comum entre os varejistas.  

No caso do Wal-Mart, há avaliação de fornecedores por meio de auditorias, 

pesquisas para identificação de demandas e oportunidades. Esta empresa 

estabelece critérios de qualidade para a escolha de seus fornecedores, como 

instalações industriais, características dos produtos, respeito ao meio ambiente e 

condições de trabalho adequadas. Além disso, os fornecedores devem estar 

engajados em ações relativas ao tema sustentabilidade. 

De modo geral, os supermercados buscam ter seus fornecedores 

selecionados e retidos através de contratos de longo prazo, onde podem ter o 

fornecimento garantido, seguindo padrões de qualidade contratados, assegurando 

retorno mútuo. 

Os selos de garantia, como o Selo de Garantia de Origem do Grupo 

Carrefour, atestam a qualidade de seus produtos, cuja auditoria é feita pela equipe 

técnica do grupo. 

O Grupo Pão de Açúcar tem o Programa Qualidade Desde a Origem, que 

segue os padrões da ANVISA com o Programa de Análise de Resíduos de 

Agrotóxicos, visando a comercialização de frutas, legumes e verduras, dentro de 

padrões de segurança alimentar.  

O processo de adesão ao programa do Pão de Açúcar segue o plano adotado 

pela maioria dos varejistas, ou seja, os fornecedores são convidados a participar do 

programa, onde são implementadas as etapas para atendimento dos padrões de 

qualidade pela adoção de boas práticas agronômicas, dos processos de 

acompanhamento técnico e das auditorias de campo.  

Em todos estes processos, a adoção da rastreabilidade é parte fundamental 

na caminho para a obtenção da certificação e garantia de que todas as etapas ou 

processos são seguidos de acordo com os protocolos técnicos de qualidade. Ainda 

deve ser desenvolvido procedimento para liberação das informações sobre a origem 

dos produtos e outras informações relevantes sobre o processo de produção. Este 

acesso às informações pode ser facilitado por ferramentas de leitura de código de 
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barras, onde o consumidor final pode ter total transparência com relação ao alimento 

a ser adquirido na gôndola do supermercado.   

Com relação aos defensivos agrícolas, é importante destacar o RAMA – 

Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos, criado pela ABRAS – 

Associação Brasileira de Supermercados. Este programa foi criado “para rastrear e 

monitorar o uso de agrotóxicos nas frutas, verduras e legumes (FLV) 

comercializados pelas mais de 80 mil lojas do setor, espalhadas por todo o País”. 

Este programa é realizado com o apoio de parceiros na prestação de serviços de 

rastreabilidade, como a Paripassu. Segundo a ABRAS, em seu site, “o RAMA está 

programado para abranger a todos os Estados por meio da sinergia de ações com 

as 27 Associações Estaduais de Supermercados”. 

O principal objetivo do programa é permitir que os supermercados tenham 

acesso ao monitoramento dos principais alimentos que são consumidos “in natura”. 

Esse monitoramento se dá através de análises de resíduos de agroquímicos 

efetuadas com amostras de produtos coletas das gôndolas dos mercados. Com o 

uso das ferramentas de rastreabilidade, é possível identificar quem são os 

produtores além de poder identificar processos de produção e ajustá-los conforme a 

necessidade dos consumidores. 

 

4.2. VISUALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

A fim de ter uma visualização integral da estratégia de integração de cadeias, 

utiliza-se o modelo Canvas.  

A metodologia Canvas, desenvolvida por Alexander Osterwalder permite 

visualizar o modelo de negócio. A metodologia consiste na construção de nove 

blocos apresentados na figura 13.  
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Figura 13- Modelo de Negocios Canvas (Osterwalder, Pigneur & al. 2010) 

 

Os blocos são apresentados individualmente, a seguir. 

 

4.2.1. PARCEIROS 

Neste bloco, são apresentados os participantes relevantes da cadeia, em 

suas diferentes atividades, que suportam a estratégia da empresa de agroquímicos. 

Os parceiros mais próximos da indústria são aqueles que se relacionam 

diretamente com o fornecedor de agroquímicos, o que significa um forte componente 

transacional, embora, o relacionamento estratégico seja igualmente forte, pois o 

sistema de distribuição suporta componentes essenciais na estratégia da empresa, 

como o posicionamento do portfolio da empresa, o contato pessoal com os 

produtores rurais com a consequente multiplicação da mensagem da empresa e a 

cobertura de mercado, entre outras atividades. 

Além destes, existem parceiros que viabilizam o trabalho na cadeia através do 

processamento, distribuição e logística, somados às certificações que atestam os 

processos ao longo da cadeia. 
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É importante considerar que, em se tratando de alimentos e a preocupação 

da sociedade pela sua segurança e qualidade, a empresa deve considerar 

desenvolver parcerias com stakeholders que estejam além da produção ou serviços 

de suporte à cadeia, como as ONG`s.   

 

4.2.2. ATIVIDADES 

Algumas das principais atividades desempenhadas pela empresa e seus 

parceiros referem-se ao desenvolvimento, comercialização e assistência técnica aos 

produtores, capacitação técnica, comercial e estratégica da rede de distribuição. 

Além disso, é importante que os participantes da cadeia estejam devidamente 

engajados na implementação da estratégia e devidamente informados sobre 

acontecimentos que influam na sua performance. Neste sentido, informação e 

relacionamento são fundamentais para o bom funcionamento da cadeia. 

 

4.2.3. RECURSOS 

Os recursos fundamentais para uma boia execução e implementação da 

estratégia estão relacionados às equipes da empresa e seus parceiros, assim como 

os recursos financeiros a serem investidos nas atividades de suporte à estratégia de 

Marketing da empresa. 

 

4.2.4. PROPOSTA DE VALOR 

A proposta de valor é oferecer à cadeia produtiva, produtos e serviços que 

permitam produzir alimentos de alta qualidade e diferenciação, em conformidade 

com padrões exigidos pelos mercados doméstico e internacional, de forma 

sustentável. A produção destes alimentos deve ter como base, o uso dos produtos 

da empresa coordenadora da cadeia, gerando vantagem competitiva para a cadeia 

como um todo. A implementação harmônica da estratégia é fundamental para o seu 

sucesso 

 

4.2.5. RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

O relacionamento com clientes está baseado no engajamento ou adesão á 

estratégia, ou seja, os clientes devem ser remunerados, estar devidamente 

informados e entender claramente seus papéis e responsabilidades ao longo da 

cadeia.  
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4.2.6. CANAIS 

Os canais são os alvos da cadeia, como as equipes da indústria e das 

empresas que atuam, ao longo da cadeia, os canais de distribuição, os agricultores 

e agroindústrias, traders, processadores, atacadistas, varejistas e consumidor final. 

  

4.2.7. SEGMENTOS DE CLIENTES 

Este bloco se refere aos clientes que serão alvo da empresa, com foco 

principalmente transacional – ou seja, fornecimento de produtos. Os canais de 

distribuição, produtores e agroindústrias e traders são os principais representantes.  

 

4.2.2. ESTRUTURA DE CUSTOS 

Os principais custos referem-se à remuneração através das margens de lucro 

para os canais de distribuição, além dos custos adicionais referentes à contratação 

de serviços para dar suporte à implementação da estratégia junto aos demais 

parceiros da cadeia. Além disso, há custos devidos a maior complexidade em 

relação a uma estratégia convencional. 

 

4.2.8. FINANÇAS 

A estratégia de coordenação de cadeias deve justificar os investimentos por 

parte da empresa – remuneração dos participantes, serviços adicionais e maior 

complexidade da sua gestão – através de maior fidelização dos clientes e do ganho 

de valor ao longo da cadeia. 

 

4.3. COMPARATIVO – MARKETING MIX NA ESTRATÉGIA CONVENCIONAL X 

INTEGRAÇÃO DE CADEIA 

Segundo Castells (1999), vivemos uma nova economia, cujas principais 

características são: informacional, global e em rede. Segundo o autor, é 

informacional porque os agentes da economia (empresas, países e regiões) 

dependem da capacidade e eficiência na geração, processamento e aplicação da 

informação gerada pelo conhecimento. É global, porque as atividades de produção, 

consumo e circulação de produtos e seus fatores de produção (matérias-primas, 

trabalho, capital, tecnologias, processos de gestão e mercados) estão organizados 

globalmente. O alcance dos acontecimentos é imediato e global. 
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Em rede, porque a conexão entre os participantes dos diversos mercados se 

dá na forma de redes empresariais, favorecido pela “revolução da tecnologia da 

informação”. 

As palavras chave deste processo são: conhecimento, informação e 

conectividade. 

As consequências para o processo de elaboração de estratégias de marketing 

são complexas, a fim de atender demandas mais sofisticadas pelos diversos 

mercados. 

Muda-se da abordagem de cliente para cadeia ou rede de stakeholders; de 

ofertas baseadas somente em produtos para produtos, serviços e tecnologias; de 

ofertas padronizadas para ofertas customizadas; de visão individual para visão 

holística; de margens de lucro para valor sustentável (Premium); de controle para 

governança; de relacionamento transacional para estratégia compartilhada. 

Na tabela 4 apresenta-se comparação entre uma estratégia convencional 

(cliente – produto) e uma estratégia de integração de canais. 
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Tabela 4- Comparativo do Composto de Marketing entre Estratégia convencional e de integração de Cadeias. Fonte: 

elaborado pelo autor 

Item do Marketing Mix “Marketing Convencional” “Food Value Chain” 

Produto Ampliado 

Oferta técnica 

Defensivos 

Agrícolas 

+ 

Serviços de Assistência e suporte à 

recomendação técnica 

Oferta Diferenciada 

Convencional 

+ 

Serviços de rastreabilidade, 

monitoramento de resíduos, 

suporte ao acesso à certificação 

Preço 

Margens 

Preços baseados nos atributos 

técnicos da oferta 

+ 

margens para os elos da cadeia 

(distribuidor/revendedor) 

Premio 

Convencional 

+ 

atributos emocionais (valor, 

segurança do alimento) 

+ 

remuneração (premio) para os elos 

da cadeia voltados para qualidade 

e valor do produto 

Distribuição 

Relacionamento transacional 

Acesso ao mercado através da 

istribuidores/revendedores e/ou 

venda direta a produtores ou 

agroindústria 

Relacionamento estratégico 

Convencional 

+ 

envolvimento de vários elos da 

cadeia, com estratégia comum 

entre eles, voltada a diferenciação 

(qualidade e acesso aos mercados 

de maioir valor) 

Comunicação 
Alvos: agricultor, agroindústria e 

canal de distribuição 

Alvos: consumidor final do alimento 

e elos da cadeia de valor – 

varejistas, processadores, 

agricultor, agroindústria, canais de 

distribuição e demais stakeholders 

Pessoas (equipe)
1
 

Capacitação: Agronomia + gestão 

comercial 

Capacitação: Convencional + 

Marketing+Aspectos 

regulatórios+Certificação 

 

                                                 
1
 Apesar de “equipe” não fazer parte do Marketing Mix, é fator de diferenciação e 

importância estratégica para as empresas. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO NA CULTURA DO CAFÉ: 

 

5.1. ESTRUTURA DO MERCADO DE CAFÉ 

Segundo o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o café “se 

transformou em um dos principais itens de exportação, desde o Império até os dias 

atuais”. O café é produzido em quinze estados produtores, em uma área de plantio 

estimada em 2,3 milhões de hectares, distribuídos entre cerca de duzentos e oitenta 

e sete mil produtores, vinculados a associações e cooperativas. Os principais 

estados produtores são Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraná e 

Rondônia, sendo que, o café brasileiro é produzido na sua quase totalidade em 

cinco estados da Federação e Minas Gerais é o maior e melhor produtor nacional. 

Ainda segundo o Ministério, o país produz tipos variados do produto, o que 

permite o atendimento de diferentes demandas de mercados mundiais referentes ao 

paladar e valor. Essa diversidade é fundamental para o desenvolvimento dos mais 

variados blends. 

O Brasil é o maior exportador de café do mundo, e fonte de matérias-primas 

para que outros países produtores utilizem essa rica diversidade de materiais, com 

agregação de valor através do processo de industrialização e exportando um 

produto com alto nível de diferenciação.  

O mercado de cafés especiais está ganhando relevância, conforme divulgado 

pelo jornal Valor Econômico (2012). Este é o caso da Suíça, que vem se destacando 

na exportação do produto comercializado na forma de mono-doses (cápsulas), 

atingindo o valor de US$ 1,7 bilhão em vendas entre janeiro e novembro de 2011. 

Resumindo, pode-se concluir que o café é uma das culturas onde a 

integração de cadeias tem importância estratégica. Ou seja, é produto de 

exportação, produzido a partir de técnicas agrícolas diversificadas e a partir de 

diferentes níveis tecnológicos. Portanto, a adoção de melhores práticas agrícolas 

(produção sustentável, rastreabilidade e rígido controle de qualidade), certificação, e 

controle das atividades ao longo da cadeia são importantes para facilitar o acesso 

aos mercados globais. 

Além disso, a produção de café de alta qualidade está concentrada em 

poucas regiões produtoras, permitindo acesso aos produtores e o controle das 

práticas agrícolas adotadas.  

http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=13102&onde-se-produz-cafe-no-brasil--.html
http://revistacafeicultura.com.br/index.php?tipo=ler&mat=13102&onde-se-produz-cafe-no-brasil--.html
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A logística para acesso aos compradores e processadores de café também é 

igualmente favorecida. Portanto, esta cultura oferece todas as possibilidades para 

uma integração de cadeia eficiente. 

A elevada volatilidade, que é uma característica deste mercado, além da 

elevada concorrência nos mercados internacionais, têm trazido oscilações e/ou 

reduções expressivas na rentabilidade dos produtores. É, portanto, fundamental um 

melhor gerenciamento da cadeia produtiva, visando otimização de processos, 

redução de custos e ganhos através de maiores produtividades, melhor qualidade no 

produto (matéria-prima e produto final - processado e industrializado), visando 

mercados que pagam maiores valores. Competitividade é a palavra de ordem neste 

setor. 

A situação não é diferente para as empresas de defensivos agrícolas, que 

vem sentindo forte concorrência e redução de suas margens, além de ter reduzida a 

sua participação de mercado na cultura do café. A cultura do café responde por 

3,5% das vendas de defensivos agrícolas no Brasil em 2013, conforme dados do 

Sindiveg (2014). 

O tema é relevante e foi objeto de matéria na Revista Cafeicultura, reforçando 

que empresas de produtos genéricos, oriundos da China, atingiram participação de 

52% do mercado de café.  Diante deste cenário, estratégias de busca de 

diferenciação, busca de maior proximidade com os participantes da cadeia, em 

especial os produtores rurais e o aumento da fidelidade à empresa, seus produtos e 

seus programas de marketing, fazem a diferença em termos de ganhos de 

competitividade e defesa de posições no mercado frente aos concorrentes.  

Com relação ao tema sustentabilidade no mercado de café, é importante 

registrar resultado de pesquisa preparada para a ABIC (Associação Brasileira da 

Indústria do Café) e para o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), sob o Título “Tendências de Consumo da Café – VIII 2010”. Nesta 

pesquisa, comprova-se a tendência da adoção de cafés produzidos a partir de 

práticas sustentáveis. Neste material, os entrevistados demonstram baixo 

conhecimento sobre cafés sustentáveis, apenas 28%. Entretanto, quando 

informados sobre o conceito “Sabia que os cafés sustentáveis são cafés cuja 

produção preserva o meio ambiente e garante melhores condições de vida aos 

trabalhadores?”, a opção por um produto de origem qualificada aumenta, atingindo 

72%. 
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5.2. NUCOFFEE: ORGANIZAÇÃO E MODELO DE NEGÓCIO 

O caso estudado na cadeia de café é o Nucoffee, da empresa Syngenta. 

Trata-se de um programa que coloca em prática o conceito de integração da 

cadeia de produção do café, promovendo a colaboração entre agricultores, 

cooperativas, processadores (torrefadoras), visando agregação de valor ao longo da 

cadeia, com a produção e comercialização de café de alta qualidade. 

Como produtora de insumos, esta empresa tem como objetivo controlar a 

qualidade do café ao longo da cadeia, começando com a utilização do defensivo 

agrícola no campo, de acordo com suas recomendações e posicionamento técnico, 

o que é suportado pelo seu sistema de distribuição, que é baseado, principalmente, 

em cooperativas e revendedores.  

Para que a estratégia de coordenação da cadeia seja implementada de forma 

adequada, a empresa disponibiliza uma série de serviços para dar suporte aos 

produtores na melhoria de qualidade e no uso de melhores práticas no cultivo do 

café, ao mesmo tempo em que desenvolve relações mais estreitas entre a demanda 

e os locais de produção.  

Os três elos que dão sustentação ao programa são: agricultores, cooperativas 

e torrefadoras. Na figura 14, apresenta-se um esquema da cadeia agroindustrial do 

café, com seus principais participantes.  

Segundo a empresa, o produtor rural ocupa posição central na sua atuação. 

Nesse contexto, as necessidades dos agricultores devem ser conhecidas para 

nortear a sua atuação no mercado, com relação a definição do seu pacote de ofertas 

de produtos, serviços e tecnologias. 
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Figura 14- Esquema da cadeia agroindustrial do café, adaptado de Castro, 2000 (apud Carvalho e Bittencourt) 

5.3. APLICAÇÃO DO MODELO NO PROGRAMA NUCOFFEE 

Considerando o modelo proposto na figura 11, identificam-se as diferentes 

etapas do modelo estratégico proposto e compara-se com os procedimentos 

adotados no Programa Nucoffee. 

 

5.3.1. DEFINIÇÃO DA CADEIA 

Conforme apresentado anteriormente, a cadeia do café foi eleita, pois reúne 

todas as condições para sua integração, visando maior eficiência e ganho de 

competitividade para o setor de defensivos agrícolas.  

O mercado de café é fortemente orientado e influenciado pelo mercado 

internacional, e o Brasil, como maior exportador mundial está no centro das 

atenções em termos de produtividade e qualidade, sendo que há, obviamente, 

grande influência do café brasileiro sobre os demais mercados.  

Além de ser um mercado de exportação e também com forte demanda do 

mercado interno, o mercado alvo (café de alta tecnologia) está concentrado em 
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poucas regiões produtoras, o número de agricultores, cooperativas, revendedores e 

processadores não é tão grande, tornando possível operacionalizar a cadeia de 

forma eficiente, com custos gerenciáveis. Um dos fatores que contribui para um 

gerenciamento mais eficiente é também consequência da concentração do mercado, 

favorecendo atividades logísticas em termos de eficiência e gestão de custos.  

Com a facilidade de acesso aos participantes da cadeia, é possível 

implementar recomendações técnicas (boas práticas agrícolas) de forma mais 

padronizada, fazendo com que haja transparência no processo de produção, e 

permitindo que os passos da produção ao consumo sejam monitorados e 

identificados através de ferramentas de rastreabilidade.  

Todo esse processo deve ser validado por auditoria independente para dar 

credibilidade ao processo perante os mercados interno e externo.  

Resumindo, seguem as principais características do mercado de café que 

permitem sua escolha como mercado favorável à integração de cadeias.  

Os critérios a seguir foram considerados pela empresa para definir o café 

como mercado alvo.  

- Mercado de exportação; 

- Mercado Concentrado; 

- Logística adequada; 

- Rastreabilidade é possível; 

- Certificação é obrigatória; 

- Produto onde qualidade é exigida; 

 

5.3.2. MAPEAMENTO DA CADEIA 

Claramente a empresa trabalhou na identificação dos participantes, e buscou 

o entendimento das suas interações e interesses. Esta é uma das etapas básicas no 

processo de gestão de cadeias, pois é a partir dela que são definidos os pilares 

estratégicos como a segmentação e definição do Marketing Mix. 

Em seguida são apresentados os participantes principais e seus papéis na 

estratégia do programa. 

 

Agricultores: 
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Representam a base do programa, pois, obviamente é neste nível que ocorre 

a originação do café, e onde a necessidade de suporte em termos de informação e 

serviços se faz mais necessária. 

Para este público, a empresa oferece serviços como barter (ou troca de 

insumos por defensivos agrícolas), rastreabilidade, assistência técnica (para uso de 

seus agroquímicos), acesso a informações sobre boas práticas agronômicas na 

produção do café, suporte à comercialização e exportação do seu produto, 

capacitação em gestão da propriedade rural, além de promover a visibilidade do 

produtor no mercado e conectividade com diversos stakeholders da cadeia produtiva 

do café. 

Além disso, a ferramenta de rastreabilidade (parte fundamental em uma 

estratégia de food value chain) está disponível em internet e divulga as boas práticas 

agronômicas utilizadas pelo agricultor, para cafeterias e supermercados, valorizando 

o produto final. 

A empresa informa ainda, que o compromisso do programa com o agricultor 

se apresenta com o reconhecimento do produtor pela identificação do produto final, 

informando a origem do café e através de remuneração diferenciada, pelo valor do 

produto final. 

Segundo a Syngenta, “os produtores têm acesso à tecnologia de proteção de 

cultivos pagando com uma parcela de seu café, que é comercializado através do 

programa Nucoffee. Eles recebem premiums antecipados e que podem inclusive 

aumentar, de forma transparente, levando em consideração a qualidade do café 

entregue e as boas práticas”.  

Ainda de acordo com a empresa, o programa Nucoffee retorna um potencial 

de rentabilidade até setenta por cento maior ao produtor. 

 

Cooperativas: 

 

As cooperativas funcionam como parceiras importantes do programa.  

Além de serem responsáveis pela venda de insumos e de fornecer 

assistência técnica aos cooperados, as cooperativas estendem os benefícios do 

programa aos seus cooperados, podendo, inclusive, fortalecer a sua posição junto 

aos seus associados. Muitas cooperativas, além de fornecedores de insumos, 
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trabalham como processadores e traders, além de acessarem diretamente o varejo, 

configurando-se em importantes aliados em programas de integração de cadeias. 

O reconhecimento ao produtor nos mercados interno e externo se dá pela 

diferenciação do produto final obtida pelo uso de boas práticas agrícolas 

(sustentabilidade), que é um dos objetivos de um programa de coordenação de 

cadeias. 

 

Torrefadoras: 

 

O programa dá às torrefadoras, acesso aos agricultores que produzem cafés 

de qualidade, disponibilizando, através de ferramentas de rastreabilidade, 

informações sobre a origem dos lotes comercializados, além de todo o histórico da 

produção. 

No programa, em seu site, a empresa informa que as torrefadoras têm acesso 

a mais de 1.500 fazendas cadastradas. A produção do café nestes produtores segue 

os protocolos de produção e qualidade para exportação e garantia da segurança 

alimentar. 

 

5.3.3. DEFINIÇÃO DAS METAS E DEFINIÇÃO DA CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO 

Estas etapas estão relacionadas à definição das metas referentes ao número 

de produtores participantes do programa, número de unidades produtivas assistidas 

e certificadas, assim como a capacidade da empresa de atender as demandas deste 

público-alvo. 

Ainda segundo a matéria no Valor Econômico, na primeira etapa, do 

programa, “estava previsto inicialmente o envolvimento de 800 pequenos 

agricultores, mas foram certificadas 143 unidades produtivas, representando 120 

produtores e oito cooperativas. As unidades certificadas pelo programa abrangem 

uma área de 3.491 hectares e produção de 103.781 sacas”. “Foi mantida a meta, 

estabelecida no início do programa, de 10 mil produtores certificados em cinco 

anos”. 

Em outra matéria no Valor Econômico, a importância dos serviços oferecidos 

ao longo da cadeia é reforçada, demonstrando a essência da estratégia de 

integração de cadeias. “Mais do que trocar defensivos por sacas do grão, a empresa 
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oferece consultoria para a produção de qualidade superior, rastreabilidade e a 

comercialização do produto no Nucoffee, iniciado em 2006”. 

O café “contratado” das fazendas é comercializado pelo Nucoffee junto a 

torrefadoras.  

 

5.3.4. DEFINIÇÃO DO MARKETING MIX 

As alternativas para composição do Marketing Mix são apresentadas na 

Tabela 3. 

Para que a estratégia de integração de cadeia funcione efetivamente no caso 

do café, a oferta de portfolio sustentável, com suporte de serviços como 

rastreamento e certificação, é fator chave de sucesso na sua implementação.  

Além disso, o Marketing Mix deve ser avaliado para todos os elos relevantes 

da Cadeia, e a sua adoção é parte fundamental para ser parte da estratégia e faze-

la funcionar adequadamente. 

 

5.3.5. GOVERNANÇA E CERTIFICAÇÃO: 

O tema ganha relevância a ponto de ser matéria do Valor Econômico 

(05/11/2014), onde a certificadora UTZ informa que, “entre alguns memorandos de 

entendimento que a UTZ firmou no Brasil está o programa Caminho Sustentia, com 

a multinacional de agroquímicos e sementes Syngenta”. 

Resumindo, todas as etapas apresentadas no modelo estratégico 

desenvolvido neste trabalho encontram respaldo nas atividades implementadas no 

mercado pelo programa Nucoffee. 
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6. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento e a aplicação de estratégias de Food Value Chain para o 

negócio de agroquímicos pode gerar ganhos de competividade que se reflete em 

aumentos de venda, e maior participação de mercado a médio e longo prazos, 

ganhos de imagem e reputação, além de aumento da fidelização de clientes e 

criação de barreiras de entrada de competidores no mercado através da criação de 

vantagem competitiva. 

Considerando os principais desafios para a coordenação de cadeias no Brasil, 

apresenta-se na tabela 5 a avaliação sobre o suporte ou benefícios que programas 

desenvolvidos por empresas de agroquímicos podem trazer à cadeia.  
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Tabela 5- Avaliação sobre o suporte ou benefícios que programas desenvolvidos por empresas de agroquímicos podem 

trazer à cadeia. Elaborado pelo autor. 

Desafios 

Benefícios oferecidos por 

programas de coordenação de 

cadeias 

Comentários 

 

Agregação de valor 
Sim 

Através da produção com 

qualidade dentro dos mais 

elevados padrões de mercado 

Certificação Sim 

Empresa suporta e dá condições 

para que o acesso à Certificação 

seja feita por empresas idôneas e 

independentes 

Identificação de origem Sim 

Através de ferramentas de 

rastreabilidade e cadastros de 

produtores nos seus programas de 

marketing 

Adoção de Boas Práticas Agrícolas Sim 

Através de recomendações 

agronômicas promovendo a 

agricultura sustentável 

Sustentabilidade Sim 

Através do suporte a processos 

que permitam a produção 

sustentável de alimentos em seus 

três pilares – econômico, social e 

ambiental 

Volatilidade do mercado Sim 

Através de ferramentas de barter e 

suporte a comercialização do 

produto 

Acesso a Crédito Sim 

Através de políticas de crédito para 

seus clientes – agricultores 

(vendas diretas) ou canais de 

distribuição 

Qualidade do produto/aspectos 

fitossanitários 
Sim 

Através do uso adequado dos 

insumos agrícolas 

Promoção do produto 

brasileiro/suporte a acesso a 

mercados 

Sim, de forma parcial 

Através de programas que 

ofereçam suporte à 

comercialização 

Rentabilidade da cadeia Sim 

Através do fornecimento de 

produtos, serviços e tecnologias 

que aumentem a produtividade e a 

eficiência na propriedade rural 
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Entretanto, o caminho a ser percorrido é longo, pois pressupõe uma filosofia 

de trabalho (muitas vezes expressa na missão da empresa) e alta complexidade em 

sua implementação.  

A empresa deve ter sustentabilidade como estratégia do seu negócio, pois a 

dedicação ao longo da cadeia exige forte comprometimento e continuidade das 

atividades. 

A integração dos elos da cadeia de produção pode ser feita total (incluindo 

todos ou a maioria dos elos), ou parcial (inclusão de parte dos elos da cadeia), 

conforme os objetivos e a estratégia da empresa (e dos parceiros eleitos na cadeia 

de produção). 

É importante mencionar que as estratégias da empresa e dos parceiros 

devem estar alinhadas, apontando para a mesma direção, evitando-se conflitos na 

sua operacionalização. 

É muito comum uma empresa desenvolver atividades táticas em poucos 

segmentos (o que se confunde com prestação de serviços), sem efeitos positivos no 

negócio, fazendo com que a empresa, com ambição de retorno em curto prazo, 

abandone sua implementação.  

A estratégia de Food Value Chain requer forte preparação e critérios na sua 

adoção, sem os quais, a empresa fracassará na sua adoção. 

Por ser mais complexa, a gestão dos canais via integração requer mais 

acompanhamento e prestação de serviços, o que a torna mais cara. Entretanto, a 

contrapartida, é a criação de fortes barreiras de entrada a concorrentes, fazendo 

com que a posição da empresa seja mais consistente e duradoura. 

Uma dificuldade adicional diz respeito às competências da empresa e à 

natureza do seu core business. Como há prestação de serviços com uma gama de 

atividades bastante abrangente, é necessário que a empresa busque parcerias, pois 

não é possível trazer toda a complexidade destas atividades para dentro da 

empresa, sob o risco de perda de foco, com diluições de recursos e prioridades. 

Em comparação com uma estratégia convencional, há uma maior 

complexidade, conforme já apresentado na tabela 4. 

As mudanças nas estratégias são significativas: Muda-se da abordagem de 

cliente para cadeia ou rede de stakeholders; de ofertas baseadas somente em 

produtos para produtos, serviços e tecnologias; de ofertas padronizadas para ofertas 

customizadas; de visão individual para visão holística; de margens de lucro para 
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valor sustentável (Premium); de controle para governança; de relacionamento 

transacional para estratégia compartilhada. 

Finalizando, a estratégia de coordenação de cadeias traz vantagem 

competitiva sustentável, pois é difícil de ser copiada, pela filosofia que é exigida por 

parte da empresa, pela complexidade de gestão e seus maiores custos. Além disso, 

há outros benefícios para uma empresa de defensivos. Há um maior controle da 

cadeia, permitindo maior proximidade com os seus participantes, assim como 

permite gerenciar melhor e com maior acuracidade as previsões e demandas dos 

seus produtos. Ela permite liderar mudanças tecnológicas através de maior acesso 

ao mercado o que favorece lançamentos de novos produtos, serviços e tecnologias. 

Traz aumento na fidelidade dos seus clientes, melhora reputação dentro e fora do 

mercado de atuação, assim como o maior reconhecimento dos clientes, o que se dá 

través de maior venda e rentabilidade. 

Ficam os desafios de como assegurar a longevidade da estratégia e sua 

evolução, pois as estratégias também tem ciclo de vida e devem ser sempre 

renovadas.  
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