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RESUMO 

 

O agricultor cada vez mais convive com novas realidades e técnicas necessárias para 

sua sustentabilidade do seu negócio. Além da busca por tecnologias que permitam 

bons níveis de produtividade, é fundamental que o produtor defina estratégias 

adequadas para a compra de insumos e para a venda da sua produção em momentos 

de melhores preços. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de um modelo matemático de programação linear para auxiliar o 

produtor agrícola em seu planejamento, visando identificar a estratégia ótima de 

comercialização, armazenamento e venda de seus produtos. A análise se baseia em 

uma propriedade produtora de cana-de-açúcar, soja e milho na região de Ourinhos-

SP. Foram avaliadas duas estratégias de comercialização para o produtor: i) a 

estratégia padrão, quando a compra de insumo e a venda da produção é definida em 

momentos distintos; e, ii) a estratégia utilizando o modelo barter, quando a 

precificação dos insumos e dos produtos vendidos ocorre no mês de entrega da safra. 

Os resultados indicaram que o modelo de comercialização padrão é mais efetivo do 

que a sistemática de barter na geração de caixa da propriedade. A restrição imposta 

para a valoração dos insumos no modelo de bater prejudicou sobremaneira o fluxo de 

caixa líquido obtido ao final do período, com queda de receita de 17,2% na 

comparação com o modelo padrão. O uso da estratégia de barter, entretanto, pode-

se tornar uma boa opção ao agricultor para minimizar os riscos associados à dinâmica 

e dificuldade de previsão dos preços futuros. O modelo matemático se mostrou útil 

para fundamentar a tomada de decisão do produtor diante do grande número de 

variáveis, restrições e possibilidades envolvidas na escolha da melhor estratégia a ser 

adotada. 

 

Palavras Chaves: Mercado; Comercialização; Armazenamento; Estratégia. 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Farmers have faced new realities and techniques necessary for the sustainability of 

their business. In addition to the search for technologies that allow higher levels of 

productivity, it is essential that the producer defines appropriate strategies for the 

purchase of inputs and for the sale of his production. In this context, the present work 

aims to develop a mathematical model of linear programming to support the 

agricultural producer in his planning, aiming to identify the optimal strategy for the 

commercialization, storage and sale of his products. The analysis is based on a farm 

producing sugar cane, soybeans and corn in the region of Ourinhos-SP. Two 

marketing strategies were evaluated for the producer: i) the standard strategy, when 

the purchase of input and the sale of production is defined in different months; and, ii) 

the strategy using the barter model, when the pricing of inputs and products occurs in 

the same month. The results indicated that the standard sales strategy is more 

effective than the barter system for the property's cash generation. The restriction 

imposed on the valuation of inputs when the producer adopts the barter strategy greatly 

affected the net cash flow obtained at the end of the analyzed period, with a 17.2% 

drop in revenue compared to the standard model. The use of the barter strategy, 

however, can become a good option for the farmer to minimize the risks associated 

with the dynamics and difficulty of forecasting future prices. The mathematical model 

proved to be useful for decision making by the producer in view of the large number of 

variables, restrictions and possibilities involved in choosing the best buying and selling 

strategy to be adopted. 

 

Key Worlds: Market; Commercialization; Storage; Strategy. 
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 INTRODUÇÃO 

O agronegócio é considerado um dos pilares da economia brasileira. 

Esse também é um dos setores mais dinâmicos do País, tendo se adaptado a 

fatores como a globalização, ao aumento da população, às novas legislações 

ambientais, às mudanças nos padrões de consumo e às alterações tecnológicas, 

entre outros aspectos (EMBRAPA, 2018). 

A cana-de-açúcar, o milho e a soja são produtos de destaque do 

agronegócio nacional. Por serem produtos mundialmente comercializados, 

possuem preços definidos no mercado internacional e oferecem um desafio 

adicional ao produtor agrícola, que geralmente atua como tomador de preços 

nesses mercados (EMBRAPA, 2018). 

O crescimento da produção foi importante para o abastecimento do 

mercado interno e para o crescimento das exportações. Nesse cenário, o 

sucesso do produtor rural depende da sua capacidade de gestão na produção, 

buscando redução contínua nos custos de produção, bem como a definição de 

uma estratégia adequada para a compra de insumos e comercialização dos seus 

produtos. Atualmente, é fundamental que o produtor compreenda como funciona 

o mercado de insumos agrícola e avalie o potencial de armazenagem dos seus 

produtos, assim como faça uso dos diferentes modelos de comercialização 

disponíveis (EMBRAPA, 2018). 

Segundo Embrapa (2018), a decisão sobre qual produto comercializar, 

quando e quanto vender em cada mês do ano e, ainda, como definir as melhores 

estratégias comerciais diante da necessidade de caixa para o pagamento das 

despesas da produção é complexa e exige uma avaliação sistêmica de todo o 

processo. Outro elemento fundamental nessa decisão diz respeito à escolha da 

modalidade de comercialização dos produtos produzidos pelo agricultor, diante 

das inúmeras opções oferecidas pelo mercado.  

Visando trazer subsídios para a análise desse processo e identificar a 

melhor solução a ser adotada pelo produtor, o presente estudo buscou 

desenvolver um modelo de otimização matemática para definir a estratégia ótima 

de comercialização de uma propriedade rural, visando maximizar o recurso 

monetário em caixa ao final do período de análise. A avaliação se baseia em um
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 Estudo de caso aplicado a uma propriedade produtora de cana-de-açúcar, soja 

e milho na região de Ourinhos, SP. 

O estudo se justifica por oferecer uma ferramenta de apoio à tomada de 

decisão do produtor. A avaliação também amplia a literatura sobre o tema a partir 

da análise de um caso real a partir de uma propriedade típica no País, que produz 

várias culturas e, portanto, possui diferentes possibilidades de decisão. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Importância do agronegócio na economia brasileira 

O dinamismo do agronegócio no País tem sido um dos aspectos mais 

relevantes da nossa economia nos últimos. Para Bacha (2000), o aumento da 

demografia mundial e sua consequente demanda por alimentos nos leva a uma 

previsão de que o Brasil alcançará o patamar de líder mundial no fornecimento 

de alimentos e commodities ligadas ao agronegócio, solidificando sua economia 

e crescimento.  

De acordo com Cirillo (2020), mesmo em meio à crise e ao cenário de 

pandemia, o agronegócio vem apresentando resultados positivos, ajudando a 

reduzir o tamanho da retração da economia brasileira e deve ser o motor da 

recuperação, quando ela começar.  

Segundo Sheineider et.al (2020), quando se analisa isoladamente o 

desempenho da agricultura e do agronegócio do Brasil, os dados mostram uma 

performance de crescimento surpreendente, tanto no que se refere ao aumento 

da produção quanto ao do PIB setorial. Bastos (2020) corrobora com a 

percepção de que o Brasil possui o agronegócio como um setor competitivo, 

atuando como instrumento de inserção comercial e ingresso de divisas externas. 

Nesse contexto, a soja, o milho e os produtos fabricados a partir da cana-

de-açúcar se destacam no agronegócio nacional, com a geração de divisas, 

emprego e renda no meio rural. Diante dessa importância e, especialmente, pelo 

fato de serem os produtos produzidos pela propriedade em análise, no próximo 

tópico deste capítulo são apresentados alguns elementos associados ao 

mercado de grãos e à comercialização de cana-de-açúcar.



13 

 

 

2.2 Mercado e preços de grãos e cana-de-açúcar 

 

O milho e a soja estão entre os cinco grãos mais produzidos no mundo. 

Anualmente, são colhidas mais de 1 bilhão de toneladas e 300 milhões de 

toneladas desses produtos, respectivamente (MAPA, 2019). A principal razão 

para este grande volume é seu emprego como matéria-prima para a fabricação 

de ração animal e de inúmeros outros alimentos industrializados 

(THOMAZELLA, 2019). 

Para Mafioletti (2000), a formação dos preços da maioria das 

commodities está vinculada às negociações e as cotações na Bolsa de Mercados 

Futuros, além de inúmeros outros fatores que impactam a produção, a demanda 

e a comercialização desses produtos, como os custos com transportes, os 

impostos e a armazenagem, entre outros. 

Tsunechiro e Perez (2007) explicam que, no caso do milho, as 

exportações brasileiras vêm crescendo ano a ano. Mantida a tendência de 

crescimento acelerado do consumo da China e dos EUA, o Brasil pode se 

consolidar como o terceiro maior exportador de milho, atrás apenas dos EUA e 

da Argentina. 

Ainda de acordo os autores, o milho é o principal macro ingrediente para 

a produção de rações. Dada a importância na competitividade do mercado 

brasileiro de carnes, a produção do grão tem aumentado gradativamente 

(especialmente a segunda safra). 

No Brasil, o cultivo do milho é realizado em duas épocas. A primeira safra 

se desenvolve no período chuvoso, que tem início no final de agosto na região 

sul e se estende até outubro e novembro. Nesses meses ocorre o plantio da 

primeira safra na região sudeste e centro-oeste, sendo que na região nordeste o 

plantio ocorre no início do ano. A segunda safra, também conhecida como 

safrinha, é cultivada geralmente após a colheita da soja, nos meses de fevereiro 

e março, principalmente na região centro-oeste e norte do Paraná.  

Nos últimos anos houve decréscimo da área destinada à primeira safra, 

que está sendo substituída principalmente pela soja. Esse recuo vem sendo 

compensado pela produtividade da segunda safra, que a cada ano alcança 

novos recordes, devido, principalmente, ao advento de novas tecnologias 

(EMBRAPA 2007).
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Quanto ao mercado interno, Chiodi (2006) analisou o preço do milho nos 

estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato grosso, 

Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, responsáveis por 90% 

do total produzido no país. A autora verificou que a formação do preço do milho 

brasileiro sofre influência do mercado de todos os estados analisados, porém, 

São Paulo e Minas Gerais, ao apresentarem preços deste produto perfeitamente 

integrados com os demais estados, têm uma influência maior na formação do 

valor do produto nacionalmente. 

A soja, por sua vez, é uma commodity oleaginosa que atende algumas 

características: padronização, não ser facilmente perecível, ser amplamente 

negociada ao redor do mundo e contar com muitos produtores e compradores. 

Usualmente, as commodities são produtos de menor valor agregado, como 

matérias-primas utilizadas para se produzir outras mercadorias (LODI, 2019). 

O preço da soja é definido internacionalmente, respondendo a 

alterações no balanço de oferta e demanda global, tendo como referência 

principal a Bolsa de Chicago (LODI, 2019). 

Os players do mercado, como um produtor da oleaginosa, por exemplo, 

não conseguem influenciar os preços, a não ser por alguma especificidade local, 

trabalhando com os níveis determinados pelas forças de oferta e demanda. 

Assim, tradicionalmente, em períodos de estoques mundiais mais restritos de 

soja, os preços tendem a ficar mais elevados, enquanto uma oferta superior ao 

consumo condiciona a queda das cotações (LODI, 2019). 

Na visão de Link (2011), nas últimas décadas a soja levou o progresso 

e o desenvolvimento ao cerrado brasileiro, bioma antes caracterizado por seu 

baixo dinamismo econômico e reduzida população. De acordo com o autor, a 

soja é a cultura brasileira que mais cresceu nas últimas três décadas, ocupando 

49% da área destinada à produção de grãos no país. 

É importante salientar que a estrutura de preços desses produtos 

primários é bastante influenciada pela região de produção e suas 

especificidades. Cada região possui uma característica distinta, como a posição 

geográfica, distância dos principais mercados, clima e produtividade, entre 

outros (MIORI, 2019). 

De acordo com Miori (2019), em meio às incertezas do mercado em 

relação aos preços da soja, a melhor estratégia do produtor é ter o controle de 
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Suas finanças, especialmente conhecer o custo de produção agrícola, 

rentabilidade por talhão, custo do frete e do armazenamento do produto. 

Segundo a autora, conhecendo melhor o custo real da produção de soja, 

é possível identificar a atratividade de venda do produto a um determinado preço. 

A avaliação do custo do armazenamento e das perspectivas dos preços é 

fundamental para a tomada de decisão de decisão de venda pelo produtor. Com 

os indicadores apontando para margens apertadas, é importante conhecer em 

detalhes qual foi sua rentabilidade, elegendo os melhores manejos em termos 

financeiros. Além disso, o acompanhamento do mercado da soja continua sendo 

essencial nessa etapa, procurando as melhores oportunidades de venda. 

Diferente do mercado de soja e milho, a formação de preços da cana-

de-açúcar guarda particularidades próprias do setor suco energético. 

O complexo agroindustrial canavieiro, atividade econômica mais antiga 

do Brasil (RAMOS, 1999), tem sua história marcada pela forte intervenção 

estatal, cujo marco fundamental foi a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool 

(IAA) em 1933. Entre as diversas funções desse Instituto, destacavam-se a 

determinação dos limites de produção de açúcar e de álcool por meio de cotas 

para cada usina ou destilaria, quando da definição do Plano de Safra, a fixação 

de preços da matéria-prima e dos produtos finais, como também a 

operacionalização das exportações do açúcar excedente produzido. 

Segundo Melo e Sampaio (2019), no final da década de 90 todo esse 

aparato de intervenção do Estado foi completamente desconstruído e os preços 

do etanol e do açúcar passaram a ser ditados pelas condições de oferta e de 

demanda do mercado. Esse cenário exigiu a criação de um sistema de 

pagamento diferenciado para a cana-de-açúcar, com preço do produto agrícola 

definido a partir da receita da agroindústria com a venda de etanol e açúcar. 

Assim, em 1997 foi constituído um grupo técnico e econômico formado 

representantes dos produtores de cana, indicados pela Organização dos 

Plantadores de Cana da Região Centro-Sul do Brasil (ORPLANA) e 

representantes do setor industrial, indicados pela União da Agroindústria da 

Cana-de-açúcar (UNICA), constituindo o Conselho dos Produtores de Cana-de-

Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (CONSECANA, 2006).  

A principal atribuição desse grupo foi o desenvolvimento de um novo 

sistema de pagamento pela qualidade de cana-de-açúcar entregue pelos 
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Produtores às unidades industriais. Esse sistema começou a ser adotado pelas 

unidades produtoras desde o ano-safra 1998/99, e consiste em um conjunto de 

regras de livre adoção, empregadas para o cálculo do preço da tonelada da 

cana-de-açúcar durante o ano/safra. 

Em linhas gerais, o preço da cana-de-açúcar é a soma das duas 

parcelas. A fórmula para determinar o valor da tonelada de cana inclui o valor 

dos açúcares totais recuperáveis (ATR) e a quantidade de ATR encontrada em 

cada tonelada de matéria-prima (Eq. 1). 

 

VTC (R$/t) = Qde de ATR (kg/t de cana) x Valor do ATR (R$/kg de ATR) (1) 

 

Em que: 

VTC = valor-base para a cana-de-açúcar, em real por tonelada, posta na esteira 

da unidade industrial;  

ATR= teor de Açúcar Total Recuperável da cana entregue, expresso em quilo 

por tonelada de cana;  

Valor do ATR = preço médio de um quilo de Açúcar Total Recuperável (ATR), 

obtido em nível estadual.  

 

A quantidade de açúcar na cana-de-açúcar é determinada pela soma da 

concentração de sacarose, glicose e frutose, subtraindo as perdas que são 

observadas no processo industrial de fabricação dos produtos (EMBRAPA, 

2007). 

O valor do ATR, por sua vez, é obtido em função dos preços líquidos do 

açúcar branco destinado ao mercado interno e externo, do açúcar VHP destinado 

ao mercado externo, do álcool anidro e hidratado (carburante e industrial) 

comercializados no mercado doméstico e internacional. É determinado, também, 

pelo mix de produção de cada unidade industrial, ou seja, a quantidade 

produzida de açúcar e álcool, e pela participação da matéria-prima nos custos 

de produção do açúcar e do álcool. 

Em linhas gerais, a descrição realizada até aqui evidencia algumas 

características importantes:  

i) a soja e o milho são commodities com preços ditados 

internacionalmente. Apesar das épocas de plantio e colheita serem 
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Determinadas pelas condições climáticas e biológicas do processo, o produtor 

tem a opção de armazenar esses produtos e definir o melhor momento de venda 

dos mesmos; 

ii) a cana-de-açúcar possui uma elevada especificidade local e não pode 

ser transportada a longas distâncias, tampouco armazenada para a venda em 

um momento distinto da colheita. Essa condição exige que o produtor direcione 

a matéria-prima à unidade industrial logo após o seu corte. Não se tem, portanto, 

qualquer possibilidade do uso de estoques. Assim como no caso do milho e da 

soja, o preço da cana-de-açúcar independe da ação de um produtor 

individualmente; 

iii) a soja e o milho são culturas anuais com período de plantio e colheita 

bastante definidos e com fluxo de compra de insumo seguindo esse mesmo 

cronograma. A cana-de-açúcar, por sua vez, trata-se de uma cultura semi-

perene com fluxo de desembolsos ao longo do ano seguindo um cronograma 

muito distinto daquele observado para as outras duas culturas supracitadas. 

Essas características serão fundamentais na estruturação do 

modelo matemático aqui proposto. As equações e inequações do sistema 

devem contemplar todos esses elementos de forma a retratar 

adequadamente a condição de produção e comercialização na propriedade 

avaliada. 

 

2.3 Estratégias de comercialização e decisão do produtor rural 

 

Devido a evolução tecnológica e a globalização dos mercados, o 

sucesso de um negócio agrícola depende cada vez mais da análise efetiva das 

diferentes estratégias disponíveis ao produtor, tendo como pano de fundo um 

ambiente complexo e repleto de possibilidades. 

Os produtores que atuam no mercado de cereais encontram 

desafios constantes e exigências crescentes por parte dos consumidores e 

da sociedade em geral. Para ter sucesso em um ambiente com elevado 

nível de incerteza, principalmente em relação à vantagens e desvantagens 

de cada canal de comercialização (compra e venda direta), o produtor deve 

avaliar todas as possibilidades de compra de insumo e comercialização dos
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 seus produtos (EMBRAPA, 2018). 

Especificamente no caso da compra dos insumos, a propriedade 

analisada dispõe da possibilidade de realização da operação de barter junto 

às empresas fornecedoras de insumos. Nessa operação, o pagamento pelo 

insumo é efetuado por meio da troca por produtos da fazenda, garantindo 

ao agricultor a compra de insumo sem o dispêndio de recurso financeiro. 

Barters são negociações baseadas em troca de mercadorias, operações 

que remetem ao mais primitivo dos comércios, o escambo, ou seja, trocar 

produtos, propriedades, serviços por outros produtos ou serviços sem usar 

alguma unidade   monetária. As operações de troca são instrumentos de 

negociação crescentes no agronegócio, possibilitando aos produtores rurais com 

dificuldades de conseguir crédito, o acesso a insumos e bens de produção, 

sendo mais utilizadas, geralmente, quando o mercado apresenta baixa liquidez 

(JOHANN et al. 2015). 

Neste tipo de operação, o comprador da soja, por exemplo, fornece 

insumos ao produtor, assim que ocorre o plantio, recebendo como forma de 

pagamento uma quantidade específica de produto na ocasião da colheita 

(MARQUES; MELLO, 1999). 

De acordo com Albernaz (2017), a estratégia de barter tem sido muito 

utilizada pelos produtores agrícolas em função da segurança durante as 

negociações e proteção contra oscilações cambiais, ou de preço, das 

commodities agrícolas produzidas e previamente negociadas entre as partes.  

Albernaz (2017) complementa que, no barter, já existe a fixação do preço de 

venda da mercadoria no momento da negociação. 

Em síntese, nessa estratégia de comercialização o agricultor produz o 

seu produto e troca essa commodity por insumos. O fornecedor de insumo, por 

sua vez, comercializa sementes, fertilizantes, defensivos etc. baseados na 

relação de preço entre esses insumos e o produto final entregue ao produtor. 

No presente estudo, a melhor estratégia de comercialização da 

fazenda em análise será definida considerando as duas possibilidades 

disponíveis ao proprietário: i) o uso da operação de barter oferecida pelas 

empresas da região; ii) a definição da compra de insumos e venda dos 

produtos de forma independente, de acordo com as variáveis e restrições 

associadas a essa decisão (modalidade denominada “padrão” ao longo do
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 estudo). 

No caso dos insumos, a propriedade não dispõe de capacidade de 

armazenamento de grandes quantidades e, portanto, precisa adquiri-los no 

momento no emprego na lavoura. Para a soja e o milho, entretanto, o 

proprietário possui a opção de uso de armazém privado na região, o que 

lhe confere uma alternativa à comercialização no momento da colheita. 

Essa possibilidade é especialmente importante diante da 

característica sazonal dos preços dos grãos. De fato, a sazonalidade é um 

componente vital dos preços das commodities agrícolas, pois esses são 

influenciados por fatores como safra, clima, custos e produção. Em linhas 

gerais, o padrão sazonal evidencia um comportamento recorrente e 

padronizado dos preços ao longo dos anos (PINO, 2014). 

No caso da produção de grãos, o conhecimento desse comportamento 

dos preços tem grande importância para o desenvolvimento de políticas 

econômicas e no planejamento da produção (ALVES; SABES, 2009). O 

entendimento do comportamento sazonal é fundamental na definição da 

demanda requerida pelo mercado, dos custos com importações, da ociosidade 

e sobrecarga na infraestrutura logística, entre outros. 

Os dados apresentados no Gráfico 1 retratam os preços da soja e do 

milho ao longo de 2020 e evidenciam a alteração da dinâmica desses valores 

entre os períodos de safra e entressafra.
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Gráfico 1. Variação acumulada dos preços da soja e do milho recebidos pelos 

produtores no período de janeiro a outubro de 2020 

Fonte: Cepea, 2020. 

 

 Essa condição exige o monitoramento constante das condições de 

mercado pelo produtor e o uso de ferramentas para minimizar o risco de preço e 

maximizar o seu lucro. 

 De fato, usualmente o conceito de risco na agricultura é utilizado para 

representar a incerteza associada aos fatores climáticos e biológicos da 

atividade rural. Ou seja, diferente de uma fábrica convencional, não há garantia 

de que um conjunto de insumos vai gerar um produto com as características 

esperadas. Contudo, outra fonte de incerteza com a qual o produtor rural se 

defronta é variabilidade de preços dos produtos e insumos (LIMA, 2020). 

Para Porto e Gonçalves (2011), na área agrícola os fatores que afetam 

a eficiência técnico-econômica podem ser classificados em internos (uso de 

tecnologia adequada a cada propriedade e a cada atividade, além do 

conhecimento do mercado de insumos e dos produtos agrícolas) e externos, 

como a imprevisibilidade dos preços.
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Na mesma linha, Mendes (1998) afirma que os produtores 

constantemente se defrontam com dois tipos de risco. O primeiro é o chamado 

risco de produção, causado por fatores incontroláveis como clima, doenças e 

insetos. O segundo é o risco de mercado, causado por drásticas variações de 

preço de venda da produção e da compra de fatores de produção durante o ano, 

que leva a um incremento do risco nos negócios da propriedade. 

Entre os elementos de gestão de risco do produtor rural, está a definição 

adequada da melhor estratégia de comercialização de seus produtos. A escolha 

do período adequado de venda dos produtos e de compra dos seus insumos é 

fundamental para o sucesso do negócio. Nesse contexto, uma operação 

fundamental para o produtor rural é a armazenagem (RIZZI, 2020). 

As unidades armazenadoras de grãos são aquelas destinadas a receber 

a produção de grãos, conservá-los em perfeitas condições e redistribuí-los 

posteriormente. São os chamados silos e armazéns. A qualidade dos grãos não 

pode ser melhorada, apenas preservada durante um bom armazenamento. Para 

a armazenagem dos grãos é necessário entender que eles podem deteriorar e 

ocorrer à perda de valor (PIMENTEL et al., 2011). 

 

De acordo com Frederico (2010) 

 

A existência de uma rede armazenadora é de fundamental 
importância não só para o escoamento das safras de 
grãos, mas também, para a realização de políticas de 
abastecimento e expansão da produção agrícola. O 
descompasso entre a sazonalidade da produção de grãos 
e o seu consumo ininterrupto promove caso não se tenha 
uma capacidade estática de armazenamento suficiente 
para a formação de estoques reguladores, uma flutuação 
dos preços dos produtos. Além das variações estacionais, 
verificadas todos os anos, existem também, variações 
interanuais causadas por intempéries naturais ou pela falta 
de estímulos ao produtor, promovida pela queda dos 
preços dos grãos. Para se evitar esse tipo de flutuação faz-
se necessária a constituição de estoques de longo prazo, 
que permitam equalizar a oferta com a demanda, 
mantendo assim, os preços equilibrados (p.55). 
 

Deve-se considerar que havendo a possibilidade de guardar 

temporariamente a produção, pode-se melhorar a eficácia do transporte



22 

 

 

 

 Empregado no escoamento da safra, ajustando o fluxo de cargas e diminuindo 

as perdas que ocorrem devido à sobre utilização do sistema de transportes 

(ALVES, 2008). 

Para Oliveira (2018), nos últimos anos as principais companhias 

brasileiras que fabricam equipamentos para armazenagem veem diversificando 

seus portfólios e ofertando equipamentos para atender diferentes tamanhos de 

estruturas.  

Nesse contexto, a decisão sobre o uso da armazenagem pelo produtor 

é fundamental porque pode evitar a venda dos seus produtos nos meses de 

preços reduzidos, atuando, dessa forma, como uma importante estratégia a ser 

avaliada. 

A prática de estocagem dos produtos interfere na dimensão temporal da 

comercialização e faz com que os preços sejam inter-relacionados pelos custos 

de armazenamento, visto que a produção e o consumo passam a ser separados 

temporalmente (MARQUE e MELLO, 1999).  

Marques e Mello (1999) argumentam que a opção pelo armazenamento 

da produção só deve ocorrer se a receita bruta proveniente da venda do produto 

armazenado, descontados os custos dessa operação, for maior do que aquela 

quer seria obtida com a venda no momento da colheita.  

Em linhas gerais, a decisão entre armazenar ou comercializar a 

produção no momento da colheita deve ser realizada comparando a receita 

líquida obtida por essas diferentes estratégias (MARQUES e MELLO, 1999). 

Nesse sentido, ao analisar a opção entre a venda na época de colheita 

(𝑡 = 0) ou no futuro (𝑡 = 1,2… , 𝑛), Mendes e Padilha Junior (2007) sugerem que 

a decisão do produtor deve ser baseada na comparação entre a rentabilidade 

esperada a partir dessas diferentes alternativas disponíveis. 

Os autores estabelecem que o lucro esperado para a venda do produto 

em um determinado mês t pode ser calculado pela seguinte equação: 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡 = 𝑅𝑇𝑡 − 𝐶𝐶𝑡 − 𝐶𝑃𝑡                                                          (2) 

Em que: 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡 = representa o lucro a ser obtido quando o produto for vendido no mês t; 

𝑅𝑇𝑡 = representa a receita total esperada com a venda do produto no mês t; 

𝐶𝐶𝑡 = retrata o custo de comercialização e armazenamento até o mês t;
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𝐶𝑃𝑡 = representa o custo da produção armazenada até o mês t. 

 

  Para que a comparação intertemporal possa ser realizada, é preciso 

corrigir o valor das variáveis no tempo a partir do uso de um fator de atualização 

(𝑓𝑎), que pode ser definido por: 

 

𝑓𝑎 = (1 + 𝑖)𝑛                                                                (3) 

Em que: 

𝑖 = taxa mensal de juros real (custo de oportunidade); 

𝑛 = número de períodos de capitalização (nesse caso armazenamento), em 

meses. 

 A partir dessa estrutura, somente valerá a pena armazenar a produção 

para a venda futura em 𝑛 meses a frente se: 

 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡+𝑛 > 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡 ∗ 𝑓𝑎 

𝑅𝑇𝑡+𝑛 − 𝐶𝐶𝑡+𝑛 − 𝐶𝑃𝑡+𝑛 ≥ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡 . 𝑓𝑎 

𝑅𝑇𝑡+𝑛 ≥ 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜𝑡 ∗ 𝑓𝑎 + 𝐶𝐶𝑡+𝑛 + 𝐶𝑃𝑡+𝑛                                      (4) 

 

A equação (4) estabelece que a opção pelo armazenamento da 

produção para a venda futura só deve ocorrer quando a receita futura superar o 

lucro que seria obtido com a venda no momento da colheita corrigido pelo fator 

de atualização, além dos custos de comercialização (nesse caso o custo de 

armazenamento) e de produção. 

Essa lógica é bastante objetiva e permite decisões assertivas quando é 

possível a definição dos preços futuros e não existem outras restrições 

influenciando a decisão. Na propriedade em análise, o produtor se depara com 

um cenário mais complexo. Primeiro porque, ele produz mais de um produto. 

Assim, a escolha entre armazenar ou vender também deve incorporar a decisão 

sobre qual produto armazenar. Ademais, a estratégia comercial é limitada pelas 

restrições financeiras da propriedade, que precisa comercializar parte da 

produção para o pagamento dos seus custos mensais ou utilizar empréstimos 

junto ao setor financeiro para viabilizar a maior armazenagem.
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De fato, a decisão do produtor em análise envolve a possibilidade de 

venda de soja, milho e cana-de-açúcar. Ademais, as restrições impostas pela 

condição financeira, pela capacidade de armazenamento, pelas opções de 

comercialização da produção, etc. sugerem o uso do conceito apresentado por 

Mendes e Padilha Junior (2007) combinado com modelos de otimização para 

identificar a melhor estratégia a ser adotada diante das diferentes possibilidades.   

Esse tipo de abordagem metodológica já foi utilizado por Caixeta Filho 

et. Al. (2005) e Santos e Rodrigues (2020), entre outros, para a análise de 

problemas semelhantes ao aqui proposto. Assim, no próximo tópico deste estudo 

é apresentado um detalhamento das condições da propriedade e, 

especialmente, do modelo estruturado para identificar a melhor estratégia a ser 

adotada pelo produtor. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. Caracterização da empresa produtora 

 

A propriedade estudada está localizada no interior de São Paulo, no 

município de Ourinhos e produz soja, milho e cana-de-açúcar. O problema 

enfrentado pelo produtor é caracterizado pela seguinte situação: a fazenda 

produz cerca de 44.000 sacas de milho e 26.000 sacas de soja anualmente, em 

uma área de aproximadamente 412 hectares de milho e soja, além de 338 

hectares de cana-de-açúcar. 

A soja e milho produzidos podem ser armazenados pelo agricultor. A 

fazenda não dispõe de estrutura de armazenamento, mas conta com a 

possibilidade de uso de armazéns de terceiros sempre que necessário.  

O armazenamento deve respeitar a capacidade disponível em armazéns 

de terceiros. O produtor também deve estar atento ao controle do fluxo de caixa 

para pagamento dos seus custos mensais. 

Além destes custos, o produtor deverá considerar uma taxa de desconto 

referente ao custo de oportunidade do capital representado pelo produto 

armazenado.  

3.2. Modelo proposto



25 

 

 

 

Como mencionado anteriormente, no presente estudo será elaborado um 

modelo matemático de programação linear com equações e inequações de 

primeiro grau conhecido na literatura como multi-período. Esse tipo de modelo 

envolve problemas com interação das decisões ao longo do tempo, de forma a 

otimizar as atividades em cada subperíodo de tempo (HILLIER & LIEBERMAN, 

2006). 

São inúmeros os trabalhos que utilizam modelos desta categoria para os 

mais variados fins, já que grande parte dos problemas pode envolver a 

programação linear no tempo. Dentre eles, está o estudo desenvolvido por 

Oliveira (1984), que utilizou um modelo desse tipo no planejamento do 

investimento de uma propriedade agrícola típica da região do Cerrado; o trabalho 

publicado por Pizzol (2002), que trabalhou com a maximização da margem bruta 

de uma propriedade de café, definindo a quantidade que deveria ser vendida em 

cada um dos meses do ano à partir dos preços recebidos pelo produtor, da 

possibilidade de financiamento, da disponibilidade de recursos na propriedade e 

da possibilidade de transferência de capital entre alguns meses do ano; o estudo 

conduzido por Caixeta Filho (2004) para identificar a estratégia ótima de 

comercialização para uma propriedade produtora de café e milho no interior de 

São Paulo. 

Isso posto, apresenta-se a seguir o modelo elaborado para maximizar o 

fluxo de caixa da propriedade em análise, determinando a quantidade de cada 

produto a ser comercializada ao longo dos meses do ano, respeitando diversas 

restrições financeiras e operacionais.  

Dois modelos distintos foram propostos a fim de identificar a melhor 

estratégia de comercialização e, ainda, avaliar o efeito da política de Barter na 

compra de insumos. Em ambos, o objetivo compreende maximizar o fluxo de 

caixa acumulado da empresa no último mês do período de análise, composto 

por 2 anos.  

Como variáveis de decisão, os modelos devem definir, para cada um dos 

meses, as quantidades comercializadas de soja e milho, além do montante de 

empréstimos tomados para atender as necessidades mínimas de caixa. Em 

suma, a estrutura matemática adotada utiliza as seguintes variáveis de decisão: 

 

 𝑽𝑷,𝑨,𝑴 – Quantidade vendida de cada produto 𝑃, no mês 𝑀do ano 𝐴;
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 𝑬𝑨,𝑴 – Empréstimo tomado no mês 𝑀 do ano 𝐴; 

 

Em que 𝑃 ∈ {1, 2}  é o conjunto de produtos comercializados (1 

representando soja e 2 representando o milho), 𝐴 ∈ {2019, 2020} são os anos 

que compõem a análise e 𝑀 ∈ {1, 2, … ,12} os meses de janeiro a dezembro; 

Cabe destacar que a comercialização da cana-de-açúcar (3) também 

está incorporada no conjunto de produtos comercializados, entretanto, a venda 

desse produto agrícola não compõe as variáveis de decisão devido a uma 

restrição técnica derivada da condição biológica da planta (a cana-de-açúcar não 

pode ser armazenada). A incorporação dessa cultura no modelo, todavia, 

permite avaliar de forma mais completa a real necessidade de caixa do negócio. 

 

Os modelos utilizam os seguintes parâmetros: 

 𝑷𝒓𝒐𝒅𝑷,𝑨,𝑴 – Produtividade da área colhida, em toneladas por hectare, de 

cada produto 𝑃, em um mês 𝑀 de um ano 𝐴; 

 𝑨𝒓𝒆𝒂𝑷,𝑨,𝑴 – Área colhida, em hectares, de cada produto 𝑃, em um mês 𝑀 de 

um ano 𝐴; 

 𝑷𝒓𝒆𝒄𝒐𝑷,𝑨,𝑴 – Preço de venda, em reais por tonelada, de cada produto 𝑃, em 

um mês 𝑀 de um ano 𝐴; 

 𝑸𝑰𝒊,𝑷,𝑨,𝑴 – Quantidade de um insumo 𝑖 aplicada na área de cultivo do produto 

𝑃 em um mês 𝑀 de um ano 𝐴. Em que 𝑖 ∈ {1,2, … ,35}; 

 𝑷𝑰𝒊,𝑨,𝑴 – Preço de um insumo 𝑖 em um mês 𝑀 de um ano 𝐴; 

 𝑪𝑭 – Custo fixo mensal da operação; 

 𝑪𝑨 – Custo de armazenagem em reais por tonelada e mês; 

 𝑭𝒓𝒆𝒕𝒆𝑨,𝑴 – Custo de transporte, em reais por tonelada de produto, em um 

mês 𝑀 de um ano 𝐴; 

 𝑪𝑬𝑴𝑨𝑿 – Capacidade de estocagem, em toneladas. Constante para todo o 

período de análise; 

 𝑪𝑷,𝑨,𝑴  – Desembolso monetário, em reais por tonelada, resultante da 

produção de um produto 𝑃 em um mês 𝑀 de um ano 𝐴.
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 𝑷𝑬,𝑨,𝑴 – Montante de parcelas pagas em um mês 𝑀 de um ano 𝐴, referente 

a empréstimos 𝐸 tomados em períodos anteriores ao atual. 

 𝑭𝑪𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 – Fluxo de caixa acumulado no período inicial da análise. 

No primeiro modelo (modelo padrão), o fluxo de caixa de um 

determinado mês (𝑀)  de um ano (𝐴) específico é ser definido da seguinte forma: 

 

 Equação 1: fluxo de caixa mensal do modelo 1. 

𝐹𝐶𝐴,𝑀 = ∑(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑃,𝐴,𝑀 × 𝑉𝑃,𝐴,𝑀)

3

𝑃=1

− 𝐶3,𝐴,𝑀 × 𝑉3,𝐴,𝑀 −∑𝑃𝐼𝑖,𝐴,𝑀 × 𝑄𝐼𝑖,𝑃,𝐴,𝑀

35

𝑖=1

− 𝐹𝑟𝑒𝑡𝑒𝐴,𝑀 ×∑𝑉𝑃,𝐴,𝑀

2

𝑃=1

− 𝐶𝐴 ×∑𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑃,𝐴,𝑀

2

𝑃=1

− 𝐶𝐹 + 𝐸𝐴,𝑀

− 𝑃𝐸,𝐴,𝑀 

 

Nesse caso o pagamento dos insumos não necessariamente irá ocorrer 

no mesmo mês da venda dos produtos (soja e milho). O desembolso referente a 

produção de cana-de-açúcar (𝐶3,𝐴,𝑀) será vinculado ao período de sua venda. 

Quando o Barter é realizado para a soja e o milho, a Eq. (1) pode ser 

reescrita da seguinte forma: 

 Equação 2: fluxo de caixa mensal do modelo 2 (barter). 

 

𝐹𝐶𝐴,𝑀 = ∑[(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑜𝑃,𝐴,𝑀 − 𝐶𝑃,𝐴,𝑀) × 𝑉𝑃,𝐴,𝑀)]

3

𝑃=1

− 𝐹𝑟𝑒𝑡𝑒𝐴,𝑀 ×∑𝑉𝑃,𝐴,𝑀

2

𝑃=1

− 𝐶𝐴

×∑𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑃,𝐴,𝑀

2

𝑃=1

− 𝐶𝐹 + 𝐸𝐴,𝑀 − 𝑃𝐸,𝐴,𝑀 

 

Nesse caso, o desembolso referente a produção de todas as culturas 

ocorre no mesmo mês da venda e será proporcional a quantidade 

comercializada. O valor do coeficiente 𝐶𝑃,𝐴,𝑀, 𝑃 ∈ {1,2,3} é calculado da seguinte 

forma:
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 Equação 3: custo desembolsável de um produto 𝑃em um mês 𝑀 de um 

ano 𝐴. 

𝐶𝑃,𝐴,𝑀 =
∑ (𝑃𝐼𝑖,𝐴,𝑀 × ∑ 𝑄𝐼𝑖,𝑃,𝐴,𝑀

12
𝑀=1 )35

𝑖=1

∑ (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃,𝐴,𝑀 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑃,𝐴,𝑀)
12
𝑀=1

∀𝐴,𝑃 

 

A Eq. (3) representa a soma de todos os insumos aplicados em um ano 

𝐴 para produção de um produto 𝑃, a preços de um mês 𝑀. Isto é dividido pela 

produção total do produto 𝑃 no ano 𝐴. Essa razão tem como unidade de medida 

real por tonelada do produto𝑃. 

A função objetivo a ser maximizada, em cada um dos modelos, é dada por: 

 Equação 4: fluxo de caixa acumulado no mês de dezembro de 2020. 

 

𝐹𝐶𝑎𝑐𝑢𝑚 = 𝐹𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +∑ ∑ 𝐹𝐶𝐴,𝑀

12

𝑀=1

2

𝐴=1

 

 

Com exceção da forma de cálculo do custo desembolsável da soja e do 

milho, os modelos seguem com especificações idênticas. A função objetivo, por 

sua vez, está sujeita as seguintes restrições: 

 

i) Estoque: o estoque é calculado a partir do estoque no período 

anterior, ou, no caso do primeiro mês, o parâmetro do estoque inicial, 

somado à quantidade produzida, para cada um dos produtos, menos 

a quantidade vendida. As restrições associadas a essa variável são 

especificadas da seguinte forma: 

 Equação 5: estoque de um produto 𝑃em um mês 𝑀 de um ano 𝐴 deve 

ser não negativo.  

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑃,𝐴,𝑀 = 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑃,𝐴,𝑀−1 + (𝐴𝑟𝑒𝑎𝑃,𝐴,𝑀 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑃,𝐴,𝑀) − 𝑉𝑃,𝐴,𝑀 ≥ 0 

 

Para 𝑃 ∈ {1,2}, 𝐴 ∈ {2019, 2020}e𝑀 ∈ {1,… ,12}
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     Equação 6: o estoque total em um mês 𝑀  de um ano 𝐴deve ser 

inferior a capacidade máxima de estocagem.  

∑𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑃,𝐴,𝑀

2

𝑃=1

≤ 𝐶𝐸𝑀𝐴𝑋 

 

Para 𝐴 ∈ {2019,2020}e𝑀 ∈ {1, … ,12} 

 

ii) Necessidade de recursos para o pagamento dos custos de 

produção: a restrição contábil define que o fluxo de caixa acumulado 

não deve ser negativo. Estabelece-se, dessa forma, a necessidade de 

venda de uma quantidade mínima de produto para atendimento das 

despesas operacionais da produção. 

 

 Equação 7: o fluxo de caixa acumulado em um mês 𝑀 de um ano 𝐴 deve 

ser não negativo.  

 

𝐹𝐶𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 +∑𝐹𝐶𝐴−1,𝑀

𝑀

𝑗=1

+ ∑ 𝐹𝐶𝐴,𝑀−𝑗

𝑀−1

𝑗=1

≥ 0 

Para 𝐴 ∈ {2019, 2020}e𝑀 ∈ {1, … ,12} 

 

 Para fins de análise desse trabalho, o modelo especificado foi 

implementado utilizando a função Solver do software Microsoft Excel 2007. 

 

3.3 Dados e parâmetros utilizados  

 

Os dados e informações da propriedade referem-se ao período de 

janeiro de 2019 a dezembro de 2020.  

Nesse período, a área cultivada com milho totalizou 412 hectares, com 

produção de 2.678,0 toneladas em cada ano. A área de soja também alcançou 

412 hectares, com produção de 1.565,6 toneladas por ano. A área cultivada com 
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Cana-de-açúcar, por sua vez, foi de 338 hectares, com produção total 

de 4.297,4 toneladas de açúcares totais recuperáveis (ATR) em cada colheita.  

A capacidade de armazenagem disponível para uso da propriedade é de 

1.200 toneladas de soja ou milho. Trata-se, portanto, de uma capacidade para 

estoque de ambos os produtos. 

O custo fixo da propriedade, que incorpora os gastos com mão-de-obra, 

edificações, energia elétrica etc. considerado na modelagem é de R$ 33.665,92 

mensalmente. O custo de armazenagem da soja e do milho foi fixado em R$ 3,33 

por tonelada desses produtos em cada mês.  

O custo de frete a ser deduzido dos preços de venda da soja e do milho 

variou entre R$ 75,00 e R$ 135,00 por tonelada transportada, dependendo do 

mês em que esses produtos são comercializados. 

Para definir a possibilidade empréstimo ou aplicação dos recursos 

gerados, a taxa de juros adotada foi de 0,41% a.m. para a aplicação e de 0,91% 

a.m. no caso da necessidade de eventuais empréstimos. Como detalhado no 

tópico anterior, o modelo pode optar pela tomada de recursos no mercado 

financeiro para ampliar a estocagem dos produtos, desde que a operação seja 

mais rentável do que a venda no momento da colheita. 

Por fim, a quantidade de insumos utilizada em cada cultura para os 

diferentes meses, os preços desses insumos e os preços das commodities 

produzidas são detalhados nas Tabelas 1 a 3. 
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Tabela 1. Detalhamento dos insumos e respectivos quantidades utilizadas nas 

culturas de milho e soja ao longo do período de análise que envolve o presente 

trabalho.   

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor.

abr/19 jun/19 mar/20 jul/20 dez/20

Milho calcario ton 824 824

Milho 8-20-20 ton 58

Milho 10-15-15 ton 214

Milho semente tratada sc 412 412

Milho Ureia ton 157 157

Milho Glifosate kg 1.030 130

Milho Priori xtra lt 124

Milho Atrazina lt 3.296

Milho Crucial lt 618

Milho Agefix lt 412

Milho Fung.Azimut lt 206

Soja calcario ton 824 824

Soja gesso ton 412 412

Soja 6-20-06 ton 124

Soja 3-24-06 ton 165

Soja Cloreto K ton 165 165

Soja sementes kg 28 28

Soja inoculante dose 4.120 4.120

Soja Glifosate kg 3.090 3.090

Soja orkestra lt 144

Soja Difere lt 206 412

Soja Score Flex lt 206 206

Soja Cletodin lt 165

Soja Flumyzin lt 41

Soja Carbendazim lt 247

Soja Crucial lt 618

Soja 2,4D lt 412

Soja Engeo pleno lt 82

Soja Bravonil lt 824

Soja Perito lt 124

Soja acefato kg 412

Soja Aproach lt 124 124

Soja Agefix lt 412 412

Soja DIESEL (L) lt 4.120 4.120

Mês de aplicação e quantidade
Cultura Insumo Unidade
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Tabela 2. Detalhamento dos preços mensais dos insumos utilizados nas culturas de milho e soja (em R$ por unidade do insumo) 

no período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor. 

 

Tabela 3. Detalhamento dos preços mensais de venda das commodities de milho e soja produzidas na propriedade (em R$ por 

tonelada) no período de janeiro de 2019 até dezembro de 2020. 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Produto Insumo Unidade jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Milho calcario ton 80,16 80,83 116,58 105,26 98,76 100,20 103,76 75,85 100,29 74,40 110,68 93,23 80,16 80,83 116,58 105,26 98,76 100,20 103,76 75,85 100,29 74,40 110,68 110,68

Milho 7-34-12 ton 2.354,52 2.330,90 2.466,36 2.618,83 2.694,28 2.550,27 2.488,28 2.572,07 2.598,18 2.464,20 2.447,08 2.447,08

Milho 10-15-15 ton 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67 1.623,67

Milho semente tratada sc(40kg) 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 548,56 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19 533,19

Milho Ureia ton 1.309,11 1.902,01 1.657,39 1.759,85 1.810,56 1.713,78 1.672,12 1.728,43 1.745,98 1.655,95 1.644,44 1.644,44 1.582,24 1.566,36 1.657,39 1.759,85 1.810,56 1.713,78 1.672,12 1.728,43 1.745,98 1.655,95 1.644,44 1.644,44

Milho Glifosate lt 23,48 23,54 23,52 23,52 23,49 23,50 23,50 23,51 23,51 23,50 23,46 23,46 26,98 27,04 27,02 27,02 26,99 27,00 27,00 27,01 27,01 27,00 26,96 26,96

Milho Belt lt 73,48 73,54 73,52 73,52 73,49 73,50 73,50 73,51 73,51 73,50 73,46 73,46 74,98 75,04 75,02 75,02 74,99 75,00 75,00 75,01 75,01 75,00 74,96 74,96

Milho Priori xtra lt 124,98 125,04 125,02 125,02 124,99 125,00 125,00 125,01 125,01 125,00 124,96 124,96

Milho Atrazina lt 11,98 12,04 12,02 12,02 11,99 12,00 12,00 12,01 12,01 12,00 11,96 11,96

Milho Crucial lt 18,78 18,84 18,82 18,82 18,79 18,80 18,80 18,81 18,81 18,80 18,76 18,76

Milho Agefix lt 7,63 7,69 7,67 7,67 7,64 7,65 8,32 8,33 8,33 8,32 8,32 8,32

Soja calcario ton 80,16 80,83 116,58 105,26 98,76 100,20 103,76 75,85 100,29 74,40 110,68 93,23 80,16 80,83 116,58 105,26 98,76 100,20 103,76 75,85 100,29 74,40 110,68 110,68

Soja gesso ton 132,14 137,77 139,59 132,49 125,48 123,89 138,08 136,50 134,67 133,58 130,78 131,04 139,14 144,77 146,59 139,49 132,48 130,89 145,08 143,50 141,67 140,58 137,78 137,78

Soja 6-20-06 ton 1.991,92 1.971,94 2.086,54 2.215,53 2.279,36 2.157,53 2.105,08 2.175,97 2.198,06 2.084,72 2.070,23 2.043,12

Soja 3-24-06 ton 1.971,94 2.086,54 2.215,53 2.279,36 2.157,53 2.105,08 2.175,97 2.198,06 2.084,72 2.070,23 2.043,12 1.634,03 1.617,64 1.711,65 1.817,47 1.869,83 1.769,89 1.726,87 1.785,02 1.803,14 1.710,16 1.698,27 1.698,27

Soja Cloreto K ton 2.003,22 1.983,13 2.098,38 2.228,10 2.292,29 2.169,77 2.117,03 2.188,32 2.210,53 2.096,55 2.081,98 2.081,98

Soja sementes kg 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 239,63 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70 247,70

Soja inoculante dose 73,98 74,04 74,02 74,02 73,99 74,00 74,00 74,01 74,01 74,00 73,96 73,96

Soja Glifosate kg 23,48 23,54 23,52 23,52 23,49 23,50 23,50 23,51 23,51 23,50 23,46 23,46 26,98 27,04 27,02 27,02 26,99 27,00 27,00 27,01 27,01 27,00 26,96 26,96

Soja orkestra lt 285,98 286,04 286,02 286,02 285,99 286,00 286,00 286,01 286,01 286,00 285,96 285,96

Soja Difere lt 42,78 42,84 42,82 42,82 42,79 42,80 42,80 42,81 42,81 42,80 42,76 42,76 46,70 46,76 46,74 46,75 46,71 46,72 46,72 46,74 46,73 46,72 46,69 46,69

Soja Score Flex lt 162,78 162,84 162,82 162,82 162,79 162,80 162,80 162,81 162,81 162,80 162,76 162,76 176,18 176,24 176,22 176,22 176,19 176,20 176,20 176,21 176,21 176,20 176,16 176,16

Soja Cletodin lt 50,58 50,64 50,62 50,62 50,59 50,60 50,60 50,61 50,61 50,60 50,56 50,56

Soja Flumyzin lt 406,98 407,04 407,02 407,02 406,99 407,00 407,00 407,01 407,01 407,00 406,96 406,96

Soja Carbendazim lt 18,88 18,94 18,92 18,92 18,89 18,90 18,90 18,91 18,91 18,90 18,86 18,86 25,15 25,21 25,19 25,19 25,16 25,17 25,17 25,18 25,18 25,17 25,13 25,13

Soja Crucial lt 18,78 18,84 18,82 18,82 18,79 18,80 18,80 18,81 18,81 18,80 18,76 18,76

Soja 2,4D lt 12,73 12,79 12,77 12,77 12,74 12,75 12,75 12,76 12,76 12,75 12,71 12,71 13,33 13,39 13,37 13,37 13,34 13,35 13,35 13,36 13,36 13,35 13,31 13,31

Soja Engeo pleno lt 163,03 163,09 163,07 163,07 163,04 163,05 163,05 163,06 163,06 163,05 163,01 163,01 149,98 150,04 150,02 150,02 149,99 150,00 150,00 150,01 150,01 150,00 149,96 149,96

Soja Perito lt 59,98 60,04 60,02 60,02 59,99 60,00 60,00 60,01 60,01 60,00 59,96 59,96

Soja acefato kg 49,98 50,04 50,02 50,02 49,99 50,00 50,00 50,01 50,01 50,00 49,96 49,96

Soja Aproach lt 152,78 152,84 152,82 152,82 152,79 152,80 152,80 152,81 152,81 152,80 152,76 152,76 201,58 201,64 201,62 201,62 201,59 201,60 201,60 201,61 201,61 201,60 201,56 201,56

Soja óleo agefix lt 7,63 7,69 7,67 7,67 7,64 7,65 8,32 8,33 8,33 8,32 8,28 8,28 8,18 8,24 8,22 8,22 8,19 8,20 8,20 8,21 8,21 8,20 8,16 8,16

Soja DIESEL (L) lt 3,33 3,32 3,30 3,24 3,26 3,19 3,16 3,21 3,29 3,36 3,37 3,32 3,40 3,39 3,37 3,31 3,33 3,26 3,23 3,28 3,36 3,43 3,44 3,44

Produto jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Soja 1.281,52 1.295,55 1.304,57 1.276,05 1.306,02 1.364,97 1.313,62 1.418,06 1.441,67 1.470,85 1.497,91 1.469,19 1.456,52 1.460,16 1.582,82 1.704,96 1.840,13 1.829,38 1.934,24 2.143,20 2.353,32 2.660,59 2.749,88 2.542,71

Milho 648,45 681,56 663,72 607,04 580,62 633,94 618,26 606,88 627,41 691,80 742,37 802,66 851,24 861,52 956,87 882,01 835,28 795,92 828,33 943,67 1.000,98 1.211,90 1.338,55 1.255,58

Cana-de-açúcar (em R$/t ATR) 575,60 577,20 582,60 642,30 631,30 619,10 613,20 614,10 613,80 615,30 623,80 630,50 638,70 648,70 657,90 700,50 696,00 683,40 676,10 679,40 687,70 704,60 719,10 729,20
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, cabe uma comparação das vendas dos produtos da propriedade 

considerando as duas modalidades distintas de comercialização. A primeira 

modalidade, denominada “padrão”, considera a possibilidade de venda dos produtos 

e a compra dos insumos em períodos distintos. Nesse caso, a compra dos insumos 

ocorre no mês em que são utilizados e a venda dos produtos é definida pelo modelo 

a partir das restrições de capacidade de estoque, exigência de recursos financeiros 

para o pagamento das despesas e dos custos fixos, entre outros.  

A segunda modalidade, denominada barter (Equação 2) nos gráficos a seguir, 

assume que o preço dos insumos é definido no momento da comercialização da soja 

e do milho, independentemente do período de aquisição e aplicação dos mesmos. 

Como mencionado anteriormente, essa modalidade é praticada pelas empresas que 

compram os produtos na região e vendem os insumos utilizados pela propriedade em 

análise. 

Isso posto, a primeira análise a ser realizada remete à melhor estratégia de 

venda da soja e do milho nas duas modalidades de comercialização. A 

comercialização da cana-de-açúcar produzida não foi apresentada no gráfico porque 

ela decorre logo na data de colheita da cultura, visto que não existe a possibilidade de 

armazenamento. 

A partir do Gráfico 2, é possível identificar o fluxo mensal de vendas da soja 

indicado pelo modelo nas duas modalidades de comercialização. Em 2020, a 

quantidade ótima de soja a ser comercializada mensalmente é idêntica em ambas as 

modalidades de comercialização. No ano de 2019, entretanto, as vendas de soja no 

modelo padrão ocorrem nos meses de junho e agosto, quando são observados os 

maiores preços da commodity. Nesse ano, a venda de soja pelo modelo barter é 

concentrada em abril e em agosto, quando a relação entre o preço do produto e os 

preços dos insumos é mais favorável. 
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Gráfico 2: Estratégia ótima de comercialização da soja na propriedade em análise 

(em toneladas) baseado nas opções padrão e barter ao longo do período de análise 

que envolve o presente trabalho. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

No caso do milho, a estratégia ótima de comercialização foi diferente nos dois 

modelos analisados em ambos os anos (Gráfico 3). Em 2020, o modelo indicou a 

venda de milho em setembro no sistema bater, enquanto na estratégia padrão foi 

possível observar vendas também em março. Para 2019, a comercialização por meio 

do barter indicou vendas em dezembro e o modelo padrão sugeriu a comercialização 

de parte do produto em setembro, permitindo o armazenamento de parcela da 

produção para a venda em março do ano seguinte.
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Gráfico 3. Estratégia ótima de comercialização do milho na propriedade em análise 

(em toneladas) baseado nas opções padrão e barter ao longo do período de análise 

que envolve o presente trabalho. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Em ambos os modelos, a estratégia de armazenar parte da produção foi 

utilizada em vários períodos, evidenciando que a prática é fundamental para a 

maximização da receita do produtor rural.  

A dinâmica de armazenamento indicada foi distinta nos dois modelos de 

comercialização. No modelo padrão, o modelo indicou a necessidade de venda do 

produto no início do período em função dos preços mais remuneradores e da 

necessidade de recursos para a compra de insumos.  

É possível verificar, ainda, que em boa parte do período a estratégia ótima 

delineada pelo modelo utilizou integralmente a capacidade de armazenagem 

disponível, sugerindo que essa seja uma restrição importante para a ampliação da 

receita máxima obtida (Gráfico 4).
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Gráfico 4: Simulação da estratégia de armazenamento para a soja e o milho 

produzidos na propriedade em análise baseada nas opções padrão e barter 

(quantidades em sacas por mês considerando milho e soja juntos). 

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

A estratégia ótima indicada pelo modelo desenvolvido também sugeriu a 

tomada de recursos via empréstimos em vários meses do período analisado (Gráfico 

5). Nesses casos, o pagamento de juros foi inferior ao aumento de receita obtido com 

a venda dos produtos após o armazenamento dos mesmos. No caso da modalidade 

de comercialização padrão, o modelo indicou investimento próximo de R$ 1 milhão 

em julho de 2020.
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Gráfico 5. Simulação da estratégia financeira ótima para a propriedade em análise 

baseada nas opções padrão e barter ao longo do período de análise que envolve o 

presente trabalho (valores em R$ mil).  

Fonte: Desenvolvido pelo autor 

 

Por fim, no Gráfico 5 é possível observar a estratégia comercial ótima sugerida 

pelo modelo para os dois sistemas de comercialização, bem como o fluxo de caixa da 

propriedade quando as vendas são realizadas pelo formato padrão ou pela 

sistemática de barter. A receita no caixa da propriedade no último mês do período de 

análise atingiu R$ 5,496 milhões quando as vendas foram realizadas pelo modelo 

barter e R$ 6,637 milhões quando a comercialização foi executada no sistema padrão.  

Portanto, considerando os parâmetros adotados para os dois anos de análise, 

a modalidade de comercialização padrão permitiu um aumento de R$ 1,141 milhão de 

receita ao final do período. Em outras palavras, a possibilidade de dissociar o período 

de compra dos insumos do período de venda dos produtos permitiu um aumento de 

20,76% na geração de caixa da propriedade ao final dos dois anos analisado.  

Nas Tabelas 4 e 5 é detalhado o fluxo de caixa da propriedade analisada para 

as soluções ótimas encontradas na modalidade de comercialização padrão e barter, 

respectivamente.
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Gráfico 6: Otimização do fluxo de caixa em comparação com os períodos de vendas 

agrícolas recebidas no Estado de São Paulo. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor.
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Tabela 4. Detalhamento do fluxo de caixa da propriedade na solução ótimo para a comercialização na modalidade “padrão” 

(valores em R$ mil). 

 

Fonte:  Desenvolvido pelo autor.

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Receitas 0,0 0,0 2.503,7 466,5 0,0 840,3 0,0 828,6 2.985,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.141,3 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.680,6 0,0 3.299,9 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 466,5 0,0 840,3 0,0 828,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.299,9 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 927,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.148,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.680,6 0,0 0,0 0,0

Ton de ATR 0,0 0,0 2.503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.993,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Custos desembolsados - Frete 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 67,7 0,0 64,3 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5 0,0 90,0 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 67,7 0,0 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5 0,0 0,0 0,0

Custos desembolsados - Insumos 0,0 0,0 2.571,9 111,0 0,0 889,3 0,0 0,0 2.037,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.223,4 0,0 0,0 0,0 1.056,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 889,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.056,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 410,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ATR (cana-de-açúcar) 0,0 0,0 2.571,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesas Administrativas 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Despesas de Armazenagem 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 1,9 1,9 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais -35,7 -35,7 -103,9 266,5 -39,7 -154,3 -37,6 728,7 708,6 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 720,2 534,3 -39,7 -39,7 -1.096,1 -39,7 2.279,4 -39,7 3.174,2 -35,7

Empréstimos 35,7 37,4 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parcela 0,0 -1,7 -3,6 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Fluxo de caixa de Atividades de Financiamento 35,7 35,7 103,9 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Fluxo de Caixa do Período 0,0 0,0 0,0 257,3 -48,9 -163,6 -46,9 719,4 699,3 -48,9 -48,9 -48,9 -48,9 -48,9 710,9 525,1 -48,9 -48,9 -1.105,4 -48,9 2.270,2 -48,9 3.164,9 -44,9

Fluxo de Caixa Acumulado 0,0 0,0 0,0 257,3 209,4 46,7 0,0 719,4 1.421,7 1.378,6 1.335,3 1.291,8 1.248,1 1.204,3 1.920,1 2.453,0 2.414,1 2.375,0 1.279,3 1.235,6 3.510,8 3.476,2 6.655,3 6.637,4
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Tabela 5. Detalhamento do fluxo de caixa da propriedade na solução ótimo para a comercialização na modalidade “barter” (valores 

em R$ mil). 

 

Fonte:  Desenvolvido pelo autor.

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20

Receitas 0,0 0,0 2.503,7 466,5 0,0 0,0 0,0 1.701,7 2.985,2 0,0 0,0 963,2 0,0 0,0 1.993,1 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2.680,6 0,0 3.299,8 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 466,5 0,0 0,0 0,0 1.701,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.299,8 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 927,3 0,0 0,0 963,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.680,6 0,0 0,0 0,0

Ton de ATR 0,0 0,0 2.503,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.057,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.993,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Custos desembolsados - Frete 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 132,0 199,5 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5 0,0 90,0 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 132,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,5 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 361,5 0,0 0,0 0,0

Custos desembolsados - Insumos 0,0 0,0 2.571,9 212,8 0,0 0,0 0,0 677,6 2.371,9 0,0 0,0 261,9 0,0 0,0 1.813,1 256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 978,3 0,0 809,6 0,0

Soja 0,0 0,0 0,0 212,8 0,0 0,0 0,0 677,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 809,6 0,0

Milho 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 334,6 0,0 0,0 261,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 978,3 0,0 0,0 0,0

Ton de ATR 0,0 0,0 2.571,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.037,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Despesas Administrativas 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 35,7

Despesas de Armazenagem 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0

Fluxo de Caixa de Atividades Operacionais -35,7 -35,7 -103,9 164,7 -39,7 -39,7 -39,7 856,4 374,0 -39,7 -39,7 575,6 -35,7 -35,7 144,3 278,3 -39,7 -39,7 -39,7 -39,7 1.301,1 -39,7 2.364,6 -35,7

Empréstimos 35,7 37,4 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Parcela 0,0 -1,7 -3,6 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Fluxo de caixa de Atividades de Financiamento 35,7 35,7 103,9 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3 -9,3

Fluxo de Caixa do Período 0,0 0,0 0,0 155,4 -48,9 -48,9 -48,9 847,1 364,8 -48,9 -48,9 566,4 -44,9 -44,9 135,1 269,1 -48,9 -48,9 -48,9 -48,9 1.291,9 -48,9 2.355,3 -44,9

Fluxo de Caixa Acumulado 0,0 0,0 0,0 155,4 107,1 58,6 9,9 857,1 1.225,4 1.181,5 1.137,3 1.708,4 1.670,4 1.632,3 1.774,0 2.050,3 2.009,7 1.969,0 1.928,1 1.887,0 3.186,6 3.150,7 5.518,8 5.496,3
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Nesse ponto, cabe realizar uma análise de sensibilidade dos resultados a 

alterações em alguns parâmetros do modelo. Essa avaliação contou com a alteração 

dos seguintes parâmetros: i) aumento da capacidade de armazenagem; ii) aumento 

na disponibilidade de recursos em caixa no início do período; iii) redução na taxa de 

juros para a tomada de financiamento.  

Conforme apresentado na Tabela 6, o aumento na capacidade de 

armazenamento se mostrou efetivo para ampliação do caixa gerado na propriedade. 

Com efeito, o aumento de 5% na capacidade de armazenamento elevou o volume em 

caixa no último mês de análise em 1,6% no modelo barter e em 1,3% no modelo 

padrão. Em todos os cenários com aumento na capacidade de armazenagem foi 

observada maior quantidade de recursos no caixa da empresa no final do período. 

Essa análise sugere que o limite de estocagem disponível para a propriedade 

é um fator importante a ser considerado na estratégia de aumento da receita líquida 

gerada na propriedade ora em análise. 

Ademais, cabe mencionar que o impacto do aumento da capacidade de 

armazenagem foi maior no modelo de comercialização tipo barter. 

Em relação a disponibilidade de recursos no início do período, foi possível 

observar que o caixa inicial de R$ 1 milhão permitiu um aumento de 2,07% no recurso 

em caixa no último período em ambos os modelos. Esse resultado já desconta com 

valor inicial disponibilizado em caixa. 

O fluxo de caixa positivo no início do período garante recursos para o 

pagamento dos custos da propriedade sem a necessidade de venda de produtos em 

período com preços reduzidos e evita a contratação de empréstimos para o 

financiamento da armazenagem do produto em alguns meses. 

Em relação à redução da taxa de juros utilizada para empréstimo, foi possível 

observar que a taxa fixada em 0,80% ao mês permitiu um aumento de 0,08% no 

recurso em caixa no último período de análise no modelo bater e de 0,07% no modelo 

padrão avaliado. 

Essa condição sugere que políticas públicas com financiamento diferenciado 

para capital de giro aos produtores podem ser efetivas na definição da estratégia de 

comercialização dos mesmos e, mais importante, na receita gerada pela atividade 

agropecuária.
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Tabela 6. Resultado da análise de sensibilidade realizada, identificando o impacto 

no caixa da propriedade no último mês do período de análise (12/2020). 

Fonte: Desenvolvido pelo autor

Modelo barter Modelo padrão

Resultado original 5.496 6.637

i) Aumento da capacidade de armazenamento

Caixa último período com aumento de 5% 5.585 6.725

Caixa último período com aumento de 10% 5.673 6.812

Caixa último período com aumento de 15% 5.762 6.900

Caixa último período com aumento de 20% 5.850 6.985

Caixa último período com aumento de 50% 6.306 7.453

Aumento de caixa com aumento de 5% na capacidade 1,6% 1,3%

Aumento de caixa com aumento de 10% na capacidade 3,2% 2,6%

Aumento de caixa com aumento de 15% na capacidade 4,8% 3,9%

Aumento de caixa com aumento de 20% na capacidade 6,4% 5,2%

Aumento de caixa com aumento de 50% na capacidade 14,7% 12,3%

ii) Aumento caixa no início do período

Caixa inicial de R$ 1 milhão 5.610 6.775

Aumento no final do período com caixa inicial 2,07% 2,07%

iii) Redução na taxa de juros

Caixa último período com taxa de juros de 0,80% 5.501 6.642

Aumento do caixa com taxa de juros de 0,80% 0,08% 0,07%
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CONCLUSÃO 

 

A proposta principal deste estudo foi elaborar um modelo matemático de 

programação linear para auxiliar o produtor agrícola em seu planejamento, visando 

identificar a estratégia ótima de comercialização, armazenamento e venda de seus 

produtos agrícolas.  

Os resultados indicaram a melhor estratégia para maximizar a receita líquida 

da produção no último mês do período, identificando as quantidades de milho e soja 

comercializadas e armazenadas, bem como a dinâmica de tomada de recursos 

financeiros para sustentar essa estratégia. 

Os valores obtidos indicaram que o modelo de comercialização padrão é mais 

efetivo do que a sistemática de barter na geração de caixa da propriedade. A restrição 

imposta para a valoração dos insumos na modalidade de comercialização barter 

prejudicou sobremaneira o fluxo de caixa líquido obtido ao final do período, com que 

de receita de 17,2% na comparação com o modelo padrão. Realizar vendas dos grãos 

fisicamente em um melhor momento de alta dos preços. Essa comparação, entretanto, 

deve ser tomada com cautela, pois o modelo estruturado não incorpora aspectos 

associados ao risco de preço de venda e compra da propriedade. Notadamente, a 

modalidade de comercialização “barter” atenua o risco do produtor ao precificar a 

compra dos insumos a partir da relação destes com a receita da propriedade. 

A análise de sensibilidade indicou que o aumento da capacidade de 

armazenagem disponível ao agricultor permitiria uma ampliação significativa da 

receita líquida gerada. Na mesma linha, a possibilidade de captação de recursos 

financeiros com menores taxas e a disponibilidade de recursos em caixa no início do 

período também ampliariam a receita gerada pela produção. 

Em linhas gerais, a ferramenta desenvolvida permitiu uma análise sistêmica do 

processo, identificando as melhores estratégias diante das restrições operacionais e 

financeiras impostas ao modelo. Trata-se, portanto, de um sistema que se mostrou 

importante para a tomada de decisão do produtor diante das suas expectativas de 

preços e produção futura. 

Por fim, é preciso reconhecer que o trabalho aqui apresentado não tem a 

pretensão de esgotar o tema. Novos estudos avaliando períodos distintos de análise 
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e incorporando os riscos associados às diferentes estratégias analisadas são 

fundamentais para uma completa compreensão da problemática aqui abordada.
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