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Preâmbulo
Na última década registou-se um forte crescimento no número de novas empresas de
sementes que surgiram em África, na Ásia e na América Latina. Se forem bem-sucedidas,
irão contribuir enormemente para o crescimento económico dos seus países, regiões
e agricultores. A utilização de variedades melhoradas de sementes envolve a essência da
melhoria da produtividade agrícola e é um dos principais catalisadores no investimento
em fertilizantes orgânicos e inorgânicos, conservação de práticas e trabalho agrícolas para
assegurar uma maior rentabilidade aos agricultores. No entanto, menos de 50% de todos
os agricultores nos países de baixos rendimentos têm acesso a sementes de milho que
aumentam a rentabilidade e menos ainda a outras sementes. As empresas de sementes agora
emergentes exploram novos mercados, disponibilizam sementes e culturas de variedades
mais diversificadas, informam e educam os agricultores: o seu sucesso é fundamental para o
sucesso das economias agrícolas.
Na qualidade de um dos principais fornecedores de plasma germinativo de milho e trigo
melhorados, disponíveis enquanto bem público internacional, o CIMMYT desenvolveu
esta publicação como um guia prático para os líderes das novas empresas de sementes
de milho. Embora orientado para as empresas africanas, esperamos que o seu conteúdo
beneficie as empresas emergentes de sementes de todo o mundo. Ao contrário de outros
livros sobre produção de milho, este livro interliga aspetos técnicos e empresariais, e mais
importante ainda, baseia-se na experiência de empresários que foram bem-sucedidos na
gestão de pequenas e médias empresas de sementes nas condições mais difíceis. Esperamos
que a sua experiência e sabedoria, claramente reconhecida, contribua para o sucesso de um
número cada vez maior de novos empresários de sementes. Sucesso no sentido de verem
o seu negócio de sementes a crescer, o retorno do seu investimento e melhores sementes a
chegarem a agricultores que até agora não beneficiavam suficientemente da melhoria das
culturas e de sementes de boa qualidade.
Nairobi, maio de 2009
Marianne Bänziger, Diretora Mundial do Programa para o Milho, CIMMYT
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Prefácio
As empresas de sementes são uma forma emergente de empreendedorismo em grande
crescimento em África. O setor das sementes em África assistiu ao surgimento e, por
vezes, ao desaparecimento de empresas nacionais e internacionais de sementes, indústrias
paraestatais de sementes e sistemas de culturas baseados na comunidade. Mas existe uma
categoria de empresários que manteve e desenvolveu empresas de sementes em grande
medida construídas em volta da semente de milho, em particular nos países onde o setor
agrícola é forte e comercialmente orientado. Nos últimos anos verificou-se um aumento
de empresários a entrar no setor das sementes em África, uma vez que identificaram uma
oportunidade de mercado com sementes de qualidade de variedades melhoradas. Tal foi
estimulado por uma série de fatores tais como: o aumento dos sistemas de distribuição de
sementes por organizações governamentais e não-governamentais, as atividades das agências
que trabalharam no sentido de encorajar o desenvolvimento do setor das sementes e forças
económicas que realçaram as oportunidades na produção de culturas e, por conseguinte,
na disponibilização de sementes. Os novos empresários de sementes variam em termos
de dimensão, área de operação e produtos de sementes, mas podem ser encontrados na
maioria dos estados africanos e caracterizam-se pelo seu zelo e visão. A questão que muitos
consideram é como ajudar estas empresas inexperientes e em crescimento a tornarem-se
rentáveis e sustentáveis. Este livro visa contribuir para a resposta fornecendo aos empresários
de sementes informações sobre a gestão de empresas de sementes, em particular, no que se
refere ao mercado da semente de milho.
O primeiro capítulo do livro analisa questões que são fundamentais para o crescimento
do setor de sementes em África. Por um lado, existem fatores internos que as empresas
de sementes necessitam de assegurar, que são funcionais estabelecendo, nomeadamente,
uma carteira de produtos apropriada ao mercado-alvo, desenvolvendo um complemento
multiplicador de sementes que produza a semente para o mercado e assistindo uma rede
de distribuição que beneficie o comprador de sementes. Por outro lado, existem fatores
externos, críticos para o desenvolvimento do setor de sementes. É ainda necessário estabelecer
regulamentos nacionais em matéria de sementes que facilitem a criação de empresas de
sementes, um registo rápido de variedades e que garanta a qualidade das sementes. O
mercado que as empresas de sementes fornecem em África é composto por agricultores cuja
produtividade e rentabilidade tem sido, tradicionalmente, baixa. Isto tem de se alterar se
se pretende que sementes certificadas de variedades de melhor qualidade se tornem num
artigo comum nas compras dos agricultores. Por último, os mercados de grãos para muitas
culturas em África estão subdesenvolvidos e fornecem aos agricultores pouco incentivo de
investimento na produção. Se viável, o estabelecimento de mercados de escoamento para
criar a procura de produtos vegetais irá, por sua vez, assegurar incentivos aos agricultores
no sentido de investirem nos seus campos com melhores sementes, fertilizantes e outras
mais-valias.
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Os capítulos seguintes estão organizados de acordo com um modelo de gestão empresarial
que estabelece primeiro a visão da empresa e, depois, formula e implementa estratégias
de marketing, produção e finanças, para permitir à empresa avançar no sentido da visão.
Neste livro, uma visão é considerada como sendo o bem que a empresa visa alcançar através
da sua atividade empresarial. Assim, é extrínseco e prospetivo tendo em conta os ambientes
interno e externo da empresa. As três componentes estratégicas que apoiam a visão estão
interligadas e são co-dependentes; a primeira e mais importante estratégia a formular é a
estratégia de marketing, porque sem um mercado, uma empresa não se pode sustentar.
Relacionada com a estratégia de marketing está o desenvolvimento de produtos adequados
ao mercado. A segunda estratégia discutida é o plano de produção de sementes. Uma vez
que o aumento de sementes pode requerer várias estações, é necessário um planeamento
prospetivo. Além disso, o sucesso da produção de sementes depende do ambiente, do
desempenho do agricultor e da conformidade com os regulamentos relativos a sementes,
razão pela qual esta estratégia é complexa, mas fundamental para alcançar a visão. Uma
vez produzida uma semente de qualidade garantida, esta tem de ser processada de uma
forma adequada ao mercado. A terceira estratégia, de finanças, combina as estratégias de
marketing e produção e determina a rentabilidade e a sustentabilidade da empresa.
Enquanto é necessária uma visão e três estratégias para o sucesso do negócio, a empresa
tem de ser gerida numa base diária para implementar planos, avaliar resultados e
melhorar o desempenho. Isto envolve gerir pessoas à medida que estas realizam as suas
tarefas. Assim, os dois últimos capítulos do livro abordam recursos humanos e gestão
em geral. Os gestores têm de assegurar liderança e uma gestão efetiva de modo a que
a empresa se estabeleça com base em integridade, crescimento do fornecimento de
produtos de qualidade e seja rentável e sustentável. Os empresários de sementes têm
esta paixão por sucesso, criação de riqueza e bem comum, estando, consequentemente,
dispostos a aprender, a promover o desenvolvimento dos seus empregados, e dedicados
ao melhoramento dos seus clientes, em especial dos pequenos agricultores em África. Por
conseguinte, este livro tenta fornecer aos empresários de sementes as informações de um
etos que irão contribuir para estes nobres objetivos.
John MacRobert
junho de 2009
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Introdução
A importância do fornecimento de sementes para o desenvolvimento agrícola não pode ser
exagerada. Para além de fatores ambientais, o acesso a sementes melhoradas e fertilizantes
inorgânicos é fundamental para determinar a segurança alimentar e o rendimento dos
agricultores e países africanos. No entanto, as indústrias que apoiam o fornecimento
destes dois elementos estão longe de dar resposta à procura atual por parte dos agricultores
apesar do crescimento recente do desenvolvimento de agroindústrias. No que se refere ao
abastecimento de sementes, o setor de sementes em África é diversificado, tanto nas empresas
sofisticadas de sementes como nas taxas de aquisição de sementes dos agricultores (tabela 1).
Na última década, África assistiu a um aumento de 4 a 5 vezes do número de empresas de
sementes que comercializa diversos tipos de semente de milho melhorada (Langyintuo et
al. 2008). No entanto, mais de metade da área de milho (ca. 6,7 milhões de ha) está ainda
plantada com variedades tradicionais, não melhoradas e de baixa rentabilidade. Além disso,
muitas das novas empresas de sementes são pequenas, com uma produção inferior a 500 t
de sementes por ano, comercializando-as a uma minoria de agricultores localizados.
Tabela 1. Estimativa de procura e oferta de sementes de milho em países selecionados do Sul e
Leste de África.
Vendas de
		
sementes		Procura
N.º de empresas de		
Área de
de sementes
País
entrevistadas
OPV
Híbridas
(x 106 ha)
(x 103 t)
Angola
Etiópia
Malawi
Moçambique
Quénia
Tanzânia
Uganda
Zâmbia
Zimbabué
Total

Taxa
de (%)

5
13
10
16
13
15
8
11
16

0,8
2
5,4
3,1
1,7
3,9
3,5
0,5
2,0

0,2
6,2
2,5
0,2
26,3
7,3
2,2
9,7
25,9

0,8
1,7
1,4
1,2
1,6
2,6
0,7
0,6
1,4

19,3
42,4
35,3
30,3
38,9
64
16,5
14,1
34,4

5
19
22
11
72
18
35
73
80

107

23,1

80,5

12

295,1

35*

* Este é um número médio.								
Fonte: Langyintuo et al. (2008).
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Na África do Sul, Quénia, Zimbabué e Zâmbia, a aquisição dos agricultores de sementes
certificadas de variedades melhoradas é superior a 70% da área de milho plantada, enquanto
na maioria dos restantes países menos de 30% da área de milho está plantada com sementes
certificadas (Langyintuo et al. 2008). Os agricultores indicam que a falta de dinheiro ou de
crédito, a grande distância aos retalhistas, preços imprevisíveis e pouco atrativos dos grãos
(em particular imediatamente depois da colheita) e a falta de informação sobre o desempenho
da variedade e de disponibilidade de sementes são os principais desincentivos ao uso de
sementes melhoradas. Contudo, na base deste facto está a falta de sementes certificadas de
variedades melhoradas, adaptadas e apropriadas disponíveis no mercado. Se estas sementes
estivessem disponíveis mais próximas dos agricultores e a preços razoáveis em relação ao preço
dos grãos, seria de esperar que os pequenos agricultores as adquiririam e beneficiariam delas.
Tal foi largamente demonstrado em países como o Zimbabué, o Quénia e a Zâmbia, onde o
preço de compra de sementes híbridas de milho por pequenos agricultores tem aumentado
consistentemente ao longo das duas últimas décadas. Por conseguinte, aceita-se em geral
que um setor de sementes mais diversificado, geograficamente disperso e competente é
fundamental para alcançar o objetivo de aumentar a adoção por parte dos agricultores de
sementes melhoradas em África.
O setor informal de sementes e os sistemas de fornecimento de sementes de organizações
governamentais e não-governamentais (ONG) continuam a desempenhar um papel, em
particular nos países onde o setor formal de sementes apresenta um desenvolvimento fraco.
Estimativas recentes indicam que 66%-85% das sementes utilizadas por agricultores de
baixos recursos na África Subsariana provém de mercados informais (Monyo et al. 2004;
Tripp 2001). Em alguns casos, ONG do setor de sementes adquirem sementes de empresas
estabelecidas e disponibilizam-nas a preços subsidiados ou gratuitamente a agricultores que
não têm acesso ao setor formal de sementes devido à ausência de acessibilidade ou a pobreza.
Nas regiões onde as ONG estão envolvidas em sistemas de desenvolvimento de sementes,
os agricultores locais estão organizados em cooperativas de produção e comercialização de
sementes que produzem pequenas quantidades de sementes para distribuição local. Mesmo
num país como a África do Sul, onde o setor formal de sementes é altamente sofisticado, os
pequenos agricultores podem ser excluídos. Assim, os sistemas informais de sementes e os
sistemas de culturas baseados na comunidade constituem uma fonte significativa de sementes
para esses agricultores. Estes sistemas de culturas baseados na comunidade enfrentam muitos
problemas de sustentabilidade similares aos das empresas formais de sementes.
Por conseguinte, o reforço destes sistemas através da aplicação de princípios de gestão
sólidos é necessário para o seu crescimento e sustentabilidade.
Embora o setor de sementes africano não pareça ser hoje em dia particularmente forte,
existem vários sinais de mudança. A procura de alimentos, rações e fibras de produção
local está a crescer em África devido ao aumento da população e à urbanização. As
recentes subidas no preço das mercadorias e as contrações económicas mundiais realçaram
a necessidade de autoconfiança entre as nações. Por conseguinte, a necessidade de uma
maior produtividade agrícola no continente é evidente. Consequentemente, os governos
estão a reconhecer a necessidade de estimular mais o setor agrícola; os agricultores estão a
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procurar mais oportunidades de comercialização dos seus produtos; pequenas empresas
agroindustriais estão a emergir, enquanto as grandes empresas de sementes que existem
estão a explorar novos mercados em muitos países. Além disso, agências doadoras,
organizações internacionais e ONG estão a tornar-se comercialmente mais orientadas na
sua assistência ao desenvolvimento. A oportunidade que isto representa para as empresas
de sementes e outras indústrias agrícolas de fornecimento de fatores de produção e de
transformação alimentar é enorme.
A gestão de empresas de sementes difere de muitas outras empresas de produção ou de
distribuição. Enquanto as empresas de sementes têm o mesmo objetivo básico de outras
empresas, ou seja, a realização de lucros sustentáveis satisfazendo as necessidades dos
clientes, existem muitas diferenças na sua organização empresarial, ciclos de produtos,
estratégias de marketing e gestão financeira. As empresas de sementes de cultura enfrentam
períodos de produção grandes (até quatro anos no caso de determinados híbridos), um
período de vendas sazonais concentrado e uma linha de produtos perecíveis sujeita a uma
produção regulamentar rigorosa e sistemas de qualidade e vulnerável às tensões ambientais.
Além disso, o desenvolvimento e registo de novos produtos envolvem, com frequência
um processo longo, enquanto os clientes são diversificados, descentralizados e apresentam
uma vasta gama de requisitos de produtos relacionados com o ambiente socioeconómico e
biofísico altamente variável de África. Por conseguinte, os empresários de sementes têm de
dispor de capacidades particulares em questões como fluxo de caixa de longo prazo e gestão
de inventário; produção de sementes; processamento e garantia de qualidade; aplicação de
conhecimentos sobre o mercado; e avaliação e desenvolvimento dos produtos.
As componentes internas de uma empresa de sementes
Uma empresa de sementes é
são também únicas, começando pelo desenvolvimento de
qualquer pessoa [ou grupo]
variedades e terminando na venda de sementes aos clientes
que esteja disposto a produzir
ou agricultores (Figura 1). Cada uma das fases do processo
e comercializar sementes [de
é essencial e está inter-relacionada, mas uma empresa de
qualidade] certificadas à sua
sementes não precisa de estar diretamente envolvida em
responsabilidade.
cada componente da cadeia. Uma empresa pode concentrar(Dr. Joe Cortes)
se numa ligação particular ou num subconjunto da cadeia,
e subcontratar as outras componentes a outras empresas
ou organizações. Em muitos casos, as pequenas empresas de sementes estão simplesmente
envolvidas na comercialização e venda das sementes adquiridas noutras organizações.
Nesses casos, os produtos (sementes de variedades) podem provir de um Programa
Nacional de Investigação, uma Fundação de Sementes ou um centro do CGIAR, enquanto
a produção pode ser realizada por agricultores contratados, que também podem processar
e embalar as sementes em sacos da empresa. Alternativamente, uma empresa de sementes
pode simplesmente comprar sementes a outras empresas e vendê-las diretamente aos
agricultores, caso em que atuam mais como agentes ou retalhistas do que como empresa de
sementes no sentido mais lato do termo. Independentemente da forma como uma empresa
de sementes está estruturada ou em que quantidade da cadeia de sementes está diretamente
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envolvida, o sucesso no longo prazo requer que toda a cadeia seja operada de forma eficaz e
seja bem gerida para garantir que existem variedades de sementes de qualidade melhorada,
adaptada e apropriada, disponíveis para comercializar aos agricultores.
Principais questões de gestão

Componente de valor da cadeia

Requisitos do cliente
Propriedade intelectual
Procedimentos de lançamento

Investigação:
Desenvolvimento de variedades e Registo

Contratos com produtores
Procedimentos de produção
Garantía de calidad

Produção de sementes

Embalagem
Procedimentos de processamento
Controlo de qualidade

Processamento ou condicionamento

Publicidade
Informação de rotulagem
Distribuição e definição de preços

Marketing e vendas

Informação extensiva
Assistência ao cliente

AGRICULTOR

Figura 1. As componentes básicas da cadeia de valor de sementes e as principais questões
de gestão.

A questão então é: “Como é possível tornar uma empresa única desse género num sucesso?”
A resposta não é, obviamente, simples, nem a gestão de uma empresa de sementes é algo
que possa ser aprendido meramente por ler um livro como este. As empresas de sementes
são extremamente dinâmicas e exigentes, requerem um empenho, envolvimento, energia
e resiliência no longo prazo. O conteúdo deste livro apenas fornece algumas perspetivas e
ideias aos gestores de empresas de sementes. Será a aplicação destes preceitos e princípios
à empresa individual no contexto da economia como um todo, o aproveitamento da
experiência dos gestores e empregados de dentro e de fora da empresa, e a observação,
aprendizagem e aplicação das lições diárias a partir da base que fará a diferença.
Este livro baseia-se num modelo empresarial simples, onde o objetivo ou visão global da
empresa é definido e apoiado pelas três estratégias principais de marketing, produção e
finanças. Estas estratégias são desenvolvidas no contexto de um ambiente empresarial e
servem de orientação às atividades reais da empresa. Uma vez que a indústria de sementes é
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dinâmica, os objetivos e estratégias da empresa têm de ser igualmente dinâmicos. Por isso,
uma análise contínua do progresso, a avaliação das atividades e a estimativa dos fatores
externos devem fornecer aos gestores informação para moldar e melhorar os processos
empresariais. Além disso, uma vez que as empresas não são objetos inertes mas feitas de
pessoas, os seus gestores não podem negligenciar a gestão de recursos humanos.
A natureza de longo prazo das empresas de sementes requer um planeamento cuidadoso de
três componentes estratégicas da empresa, nomeadamente, marketing, produção e finanças.
O planeamento da estratégia de marketing está relacionado com encontrar um produto
apropriado ao cliente. Os gestores precisam de se perguntar quem são os seus clientes,
quais são os seus requisitos e como podem conseguir o produto que o cliente deseja de uma
forma e a um preço que encoraje o cliente a adquirir o seu produto e não o da concorrência.
Em geral, os clientes comprarão os produtos que desejam e, no que se refere a sementes,
isto significa fornecer variedades de sementes que sejam adaptadas ao ambiente e estilo de
gestão do agricultor, adequadas às suas necessidades, de qualidade fiável, numa embalagem
da dimensão requerida, a um preço acessível e num local conveniente. O desenvolvimento
desta estratégia de marketing requer, por isso, um conhecimento profundo tanto dos clientes
como das variáveis disponíveis, de modo a juntá-las e conseguir uma venda efetiva. Tal pode
significar levar o que a empresa já dispõe em termos de variedades para o local onde são
necessárias, ou o desenvolvimento ou a aquisição de variedades que os clientes necessitem.
Tendo definido a estratégia de marketing, o gestor da empresa de sementes está em condições
de desenvolver uma estratégia de produção. Só faz sentido produzir o que os clientes
procuram em termos de variedade, quantidade e qualidade. A estratégia de produção, por
conseguinte, define o plano de como produzir as sementes a serem vendidas. A produção
de sementes envolve, normalmente, uma série de passos, desde as sementes do obtentor,
passando pelas sementes básicas até às sementes certificadas, o que requer um mínimo
de três estações, uma vez que são três os passos a seguir. Além disso, existem questões
relacionadas com produtores de sementes, regulamentos, processamento e embalagem que
têm de ser abordadas. Tal requer um cuidadoso planeamento dos seguintes aspetos:
• Determinar a quantidade de sementes certificadas, básicas e do obtentor que é necessário
produzir para satisfazer os futuros objetivos de vendas;
• Contratar e supervisionar os produtos de sementes para plantarem diferentes categorias
de sementes;
• Processar as sementes numa forma vendável, incluindo limpeza, classificação, preparação
e embalagem;
• Adaptar o processo de produção aos regulamentos nacionais em matéria de sementes e
medidas internas; e
• Gerir e manter as máquinas e equipamentos para assegurar um fornecimento atempado
de sementes de qualidade.
Por último, as estratégias de marketing e de produção têm, ambas, implicações financeiras
que devem ser formuladas num plano estratégico financeiro. A estratégia financeira concilia,
assim, as estratégias de marketing e de produção em orçamentos de receitas e despesas de
modo a comprovar se o plano é rentável. No entanto, a rentabilidade per se é insuficiente
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para definir o sucesso da empresa, dado que o fluxo de caixa é igualmente importante,
em especial para a sustentabilidade. Uma empresa pode ser rentável mas ter um fluxo de
caixa negativo devido a uma gestão de caixa cíclica fraca, por ter demasiado crédito mal
parado ou ambos. A estratégia financeira analisa, por isso, a forma como as estratégias de
marketing e de produção devem ser alteradas para conseguir rentabilidade e um fluxo de
caixa positivo. A estratégia financeira elabora esquemas sobre como financiar a produção e
o marketing, e desenvolve métodos de supervisão e avaliação de modo a manter a boa saúde
financeira da empresa em tempo real.
As três estratégias de marketing, produção e finanças estão completamente integradas e,
por isso, o processo de planeamento não é linear, mas interativo e dinâmico. O gestor deve
manter o equilíbrio das três estratégias no quadro das limitações de recursos e da capacidade
pessoal, enquanto adapta e tira o máximo partido do ambiente socioeconómico externo
predominante. Os planos não são estáticos, têm de ser flexíveis e ajustáveis, e não terão
qualquer valor se não forem implementados com um propósito, paixão e perseverança.
Esta descrição da natureza única das empresas de sementes e a apresentação de alguns dos
fatores-chave necessários para a tornar num sucesso ilustram que as empresas de sementes
não se destinam a empresários que pretendam ter um lucro rápido e fácil. Trata-se de um
negócio de longo prazo com muitos requisitos e inúmeras armadilhas. Todavia, é possível
ser-se bem-sucedido através do conhecimento, planeamento e gestão da empresa. Os
agricultores em África necessitam de empresas de sementes corajosas e empenhadas para
que os lucros dos esforços de obtenção públicos e privados sejam disponibilizados para uma
produção agrícola melhorada e sustentável. Este livro apresenta-se como um recurso para os
empresários de sementes que procuram fazer a diferença nas atividades de subsistência dos
agricultores de sementes em África.
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O crescimento da indústria de
sementes em África
A aquisição de sementes melhoradas por agricultores africanos, ao contrário do que acontece
num pequeno número de países, não é frequente. Com base num inquérito às vendas de
sementes em 2007, as taxas de adoção estimadas variavam entre 5% em Angola e 80% no
Zimbabué. (Langyintuo et al. 2008). Comparativamente às taxas de adoção observadas por
Hassan et al. (2001) em 1997, verificou-se uma diminuição em Angola, na Zâmbia e no
Zimbabué, mas um aumento em seis outros países (Figura 1.1). Uma vez que a utilização
de sementes melhoradas apresenta um nível tão baixo na maioria dos países, existe um
aparente potencial de crescimento da indústria de sementes em África.
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Figura 1.1. Alterações da taxa de adoção de variedades de milho melhorado de 1997 a 2007.
Fonte: Langyintuo et al. (2008).
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Gestão da Indústria de Sementes em África

Os empresários que procurem criar ou desenvolver uma empresa de sementes em mercados
com frequências de aquisição baixas enfrentam uma série de desafios sobre os quais podem
ter uma influência direta. Estes incluem a aquisição e manutenção de uma carteira de
variedades melhoradas, adaptadas e apropriadas, o desenvolvimento e gestão de uma base de
agricultores de sementes fiável e a criação de uma rede de distribuição. Tal não minimiza a
importância das questões financeiras ou de quaisquer outras relativas à gestão, mas reconhece
que sem os produtos, a produção e o marketing, existem poucas, se algumas, perspetivas de
crescimento. Além disso, o ambiente externo da empresa terá uma influência significativa na
possibilidade e potencial de crescimento. Questões como políticas governamentais relativas
a sementes e à agricultura, produtividade agrícola e circunstâncias macroeconómicas
representam desafios sérios às empresas de sementes existentes e emergentes. As empresas
de sementes individualmente poderão fazer pouco para influenciar diretamente e de forma
considerável, bem como melhorar as condições externas ao desenvolvimento deste setor.
No entanto, através de atividades de lobby, estratégia e adaptação a estas circunstâncias, o
crescimento ainda poderá ser possível.

Os fatores controláveis, críticos para o sucesso de uma empresa de
sementes incluem produtos, produção e marketing
As empresas de sementes têm capacidade para formular a sua estrutura e funcionamento,
por forma a otimizar o seu próprio desempenho, ao mesmo tempo que também contribuem
para o crescimento da indústria de sementes no seu conjunto. No seio da empresa, os fatores
que podem impedir ou promover o desenvolvimento do setor são, por conseguinte, uma
das principais preocupações. Embora seja possível enumerar uma diversidade de fatores,
existem três que se salientam pela sua importância, nomeadamente, a carteira de produtos,
a capacidade do agricultor de sementes e a rede de distribuição.
Assegurar uma carteira de produtos apropriados aos agricultores
Sempre que uma empresa de sementes desenvolve um negócio num mercado estabelecido
ou emergente, uma das principais componentes do desenvolvimento de mercado é a carteira
de sementes e de variedades. A maioria das grandes empresas de sementes dispõe dos seus
próprios programas de desenvolvimento de variedades, mas para as pequenas empresas tal
constitui um desafio significativo devido ao custo e à natureza de longo prazo de obtenção
de sementes.
Consequentemente, as organizações que fornecem variedades melhoradas, adaptadas
e apropriadas, como bens públicos ou em acordos de licença, são essenciais para o
desenvolvimento do mercado de sementes.
As variedades não têm apenas de ser melhoradas face às existentes, mas têm de ser adaptadas
aos ambientes dos agricultores-alvo e apropriadas aos seus requisitos, tendo também de
satisfazer os requisitos de mercado da indústria de milho.
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Na África subsariana, o CIMMYT, o Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA)
e os Sistemas Nacionais de Investigação Agrícola (NARS) fornecem germoplasma público
de milho a empresas de sementes. Similarmente, variedades vegetais de leguminosas, milhomiúdo, milho-painço, arroz estão disponíveis através de determinadas organizações, tais
como do Instituto Internacional de Investigação sobre as Culturas das Zonas Tropicais
Semiáridas (ICRISAT), do Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), do
Centro Asiático para o Desenvolvimento da Investigação relativos aos Vegetais (AVRDC),
do Instituto Internacional de Investigação sobre o Arroz (IRRI) e dos NARS. No caso de
germoplasmas públicos de CGIAR, o seu acesso pode verificar-se de várias formas1, seja
diretamente como produtos acabados, ou como germoplasma original para programas de
obtenção proprietário. Esta última utilização resulta, normalmente, na disponibilização de
variedades de elite mais diversas e em maior número, mas em geral acontece apenas em
países com programas de obtenção dos NARS fortes e em grandes empresas de sementes.
No caso dos lançamentos de variedades diretas de germoplasma público, as empresas de
sementes testam e candidatam-se ao lançamento de variedades por iniciativa própria ou
realizam a produção de sementes e a comercialização de variedades registadas pelos NARS,
numa base formal ou informal.
Ao longo dos últimos cinco anos e até 2008, foram atribuídos aos NARS e a empresas
de sementes em África direitos para lançar mais de 100 variedades híbridas CIMMYT
e variedades de polinização livre (OPV). Entre 2005 e 2008, no sul de África, foram
registadas anualmente mais de 90 novas variedades de milho (Tabela 1.1). A maioria destas
foi registada na África do Sul, grande parte híbridas. Mesmo excluindo a África do Sul, o
número de híbridas lançadas foi quase o dobro de OPV. Embora as empresas de sementes
tenham registado um total de 18 OPV nos quatro anos, os NARS registaram 35 OPV, o
que indica o seu interesse no apoio à segurança dos pequenos agricultores de sementes.

1

Desde janeiro de 2007, todas as transferências de germoplasma do CGIAR estão sujeitas ao acordo-tipo de
transferência de material (http://www.cimmyt.org/english/wps/obtain_seed/smtainformation-en.htm) do
International Treaty on Plant Genetic Resources (ftp://ftp.fao.org/ag/cgrfa/it/ITPGRe.pdf ).
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Tabela 1.1. O número de variedades de milho registadas na Comunidade de Desenvolvimento da
África Austral (SADC).†
2005
País

Particular
H
O

2006

NARS
H
O

Particular
H
O

2007

NARS
H
O

Particular
H
O

2008

NARS
H
O

Particular
H
O

NARS
H
O

Angola								2								6
Rep. Dem. do 																2
Lesoto								3								
Malawi				1				1			2
1
6		1
2
Moçambique											2					
África do Sul
70
3		4 58
5		3
58			2
72			
Suazilândia
2
2			2			2					2			1
Tanzânia					1
2			3		1
1		1		 1
Zâmbia
5
2			
13				
17				16			3
Zimbabué		
2
1		6
1
1		6				5			
Total

77

9

1

5

80

8

1

11

84

0

5

4 101

1

1

15

Nota: H = Híbridas e O = OPV. Estes valores são de 2005 a 2008 de empresas de sementes do setor privado e dos Sistemas
Nacionais de Investigação Agrícola (NARS).
† Não representa o número de variedades no mercado, mas apenas as novas variedades registadas na Comunidade de
Desenvolvimento da África Austral em cada ano.
Fonte: Relatório Anual NSIMA 2008, CIMMYT Harare.

O grande número de variedades registadas na África do Sul é um indicador da natureza
dinâmica dessa indústria de sementes. Mas a questão que pode ser colocada é se tal é ou
não sensato. Quando se analisa a situação do registo de variedades na África do Sul, é de
salientar dois pontos. Primeiro, o setor de sementes sul-africano é altamente sofisticado,
com inúmeras empresas de sementes, a maioria das quais com programas proprietários
de obtenção, que comercializa sementes (normais e geneticamente modificadas [GM], e
variedades de grão branco e amarelo), a agricultores de larga escala exigentes e criteriosos
que cultivam milho num vasto leque de mega-ambientes. Segundo, o número de variedades
registado todos os anos é acompanhado por um número significativo de retirada de
variedades das listas de registo (Tabela 1.2). Em 2008, existiam 441 variedades de milho na
Lista de Variedades sul-africana junto da Organização Nacional de Sementes Sul-Africana
(SANSOR), mas apenas 25% estavam listadas há 7 anos ou mais, enquanto 40% estavam
listadas há 2 anos ou menos e 35% entre 3 e 6 anos (E. Goldschagg, comunicação pessoal,
SANSOR 2009). Das variedades retiradas da lista em 2007, 27,5% estiveram listadas
durante 7 anos ou mais, 25% durante 2 anos ou menos e 47,5% entre 3 e 6 anos. Quase
metade das variedades (52%) estive listada durante apenas 2 a 3 anos.
Assim, existe uma rápida rotatividade de variedades na África do Sul, tendo a maioria
uma longevidade breve de 2 a 3 anos. Somente as que apresentam um desempenho
excecional, tanto em termos de aceitabilidade pelo agricultor e pela indústria de
sementes, como em termos de rentabilidade para a empresa de sementes, se mantêm no
mercado por mais de 3 anos.
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Estes dados da África do Sul sugerem que à medida que o setor de sementes cresce e
se torna mais competitivo, o ciclo de vida das variedades diminui. Tal é acompanhado
pela necessidade de os agricultores estarem mais conscientes das mudanças e avanços nas
características e disponibilidade das variedades. Espera-se que as variedades mais recentes
tenham um melhor desempenho e sejam mais adequadas a ambientes particulares do que
as variedades mais antigas. Por conseguinte, os agricultores têm de ser capazes de escolher
variedades apropriadas a partir de um vasto leque de opções. Da perspetiva de uma empresa
de sementes, é necessário que os agricultores tenham educação e exista prestação de serviços
para conquistar e conservar as vendas, uma vez que não só existe uma vasta gama de opções
em termos de variedades da concorrência, como existe também uma dinâmica de variedade
intra-empresa que pode ser transmitida aos agricultores. Assim, na África do Sul, não é
pouco frequente encontrar áreas de cultivo de milho pontuadas por várias demonstrações
na berma da estrada, identificação da variedade em campos importantes e muitas brochuras
promocionais atrativas sobre variedades. Daqui é possível retirar lições para a propagação de
variedades melhoradas para outros países de África, mesmo nos casos em que as frequências
de vendas sejam baixas. Quanto mais agricultores conhecem e se familiarizam com novas
variedades, mais provável será que adquiram sementes de variedades melhoradas.
Tabela 1.2. O número e idade das variedades de milho atualmente na lista de variedades da África

do Sul.

Atualmente na lista
Duração na 		
lista nacional de variedades
Número
%

Apagada em 2008
Número

%

7 anos ou mais
6 anos
5 anos
4 anos
3 anos
2 anos
1 ano
Menos de 1 ano

111
48
30
48
28
42
62
72

25
11
7
11
6
10
14
16

24
5
3
9
24
21
1
0

28
6
3
10
28
24
1
0

Total

441

100

87

100

Fonte: Dados fornecidos por E. Goldschagg of SANSOR, África do Sul, 2009.

Tendo em conta a grande diversidade de ambientes de cultivo de milho, as preferências dos
consumidores em África e a significativa necessidade de um número bastante superior de
empresas de sementes, o reforço dos programas de obtenção do setor público nacional é um
desenvolvimento positivo e necessário que deve permitir às empresas de sementes aceder
e comercializar um número maior de variedades adaptadas localmente sem necessidade de
gerir um dispendioso programa de desenvolvimento de variedades.

11

Gestão da Indústria de Sementes em África

Desenvolver e manter uma base produtiva de
agricultores de sementes
A produção de sementes de milho requer
agricultores de sementes competentes que
cumpram os requisitos de isolamento e as
normas de produção para a certificação
de sementes e que atinjam as expectativas
das empresas de sementes em termos
de rentabilidade (ver a Caixa 1.1). Em
muitas partes de África, isto é um dos
principais desafios que as empresas de
sementes enfrentam porque a maioria
dos agricultores realiza a sua atividade
em pequenas explorações muito próximas
entre si. De uma perspetiva agrónoma, a
produção de sementes é, na sua essência,
similar à produção normal de sementes, em
particular no caso de sementes autogâmicas
e OPV, mas requer uma maior atenção
ao pormenor, mais trabalho e isolamento
suficiente. Por conseguinte, considera-se
que as dimensões ideais dos campos para
uma produção de sementes de qualidade
sejam de 5 a 20 ha, em particular para a
produção de híbridos.

Caixa 1.1. Considerações empresariais para a
seleção de agricultores de sementes.
• Grandes explorações agrícolas para permitir as
necessárias
distâncias de isolamento
• Campos de grandes dimensões (5–20 ha)
• Rentabilidade de sementes elevada e fiável
• Gestão capaz de sementes com
um trabalho adequado
• Oportunidades de irrigação
• Proximidade a boas vias rodoviárias e
instalações de processamento
de sementes

Fundamentação
•
•
•
•

•
•
•
•

Custos de formação reduzidos
Qualidade de sementes mais consistente
Custos de transporte reduzidos
Custos e tempo reduzidos para a inspeção
de sementes; fundamental se a inspeção
for realizada por um número limitado de
funcionários públicos
Menos acordos contratuais
Risco inferior de contaminação
Menores custos de produção de sementes
Preço das sementes inferior

Os campos muito pequenos (<5 ha) estão sujeitos a maiores riscos de contaminação por
pólen estranho, e por isso o isolamento torna-se um fator especialmente importante para
os agricultores de pequena escala que exploram culturas alogâmicas. Para uma empresa de
sementes, vários campos de sementes pequenos representam maiores desafios logísticos do
que menos campos grandes.
Verificaram-se alguns casos bem-sucedidos de produção de OPV de milho com pequenos
agricultores nos quais comunidades agrícolas foram contratadas para cultivar uma variedade
particular (Mkhari et al. 2006). Tal ajuda a ultrapassar riscos de isolamento, mas requer a
cooperação e a integridade da comunidade.
Não se tem, no entanto, verificado grande progresso na produção em comunidade bemsucedida de sementes híbridas de milho em África, embora isso esteja a ser atualmente
tentado na Etiópia. Em princípio, as comunidades que produziram sementes de OPV
de milho devem também poder produzir sementes híbridas, desde que os agricultores
sejam formados relativamente aos requisitos e disponham das capacidades necessárias.
Em particular, a produção de sementes híbridas requer a plantação diferenciada de linhas
parentais masculina e feminina, remoção completa e atempada de panículas, remoção
de plantas masculinas na sequência da polinização, seleção de espigas na colheita e evitar
12
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misturas de sementes durante o descasque. Este processo requer um tempo e trabalho de
gestão consideráveis, pelo que a formação do agricultor em conjunto com a supervisão são
fundamentais para a produção bem-sucedida de sementes híbridas em comunidade.
Por conseguinte, as empresas de sementes em África enfrentam os desafios logísticos da
produção de sementes em pequena escala. Simultaneamente, existe a questão da formulação
e implementação de acordos contratuais com os pequenos agricultores, em especial num
ambiente comunitário. Tem-se verificado inúmeros esforços para desenvolver sistemas
agrícolas de contrato com pequenos agricultores com diversos produtos agrícolas, e as
empresas de sementes podem encontrar modelos de sucesso a seguir (Kirsten e Sartorius
2002). A definição dos preços das sementes é uma componente particularmente importante
da produção de sementes, e com culturas que apresentem uma relação do preço do grão
muito baixa, tais como feijão, amendoim, sorgo e trigo, poderá ser difícil garantir a entrega de
sementes dos agricultores. Consequentemente, é necessário estabelecer contratos, confiança e
pagamentos atempados para permitir o crescimento da indústria de sementes.
Estabelecer uma rede de distribuição para o marketing de produtos
Os agricultores em África estão extremamente dispersos e, com frequência, distantes das
cidades onde se localizam as empresas de sementes. Além disso, uma vez que a maioria
dos agricultores cultiva pequenas áreas de cultura e compra, consequentemente, pequenas
quantidades de sementes,
nenhum agricultor individual ou grupo de agricultores representa uma proporção significativa
das vendas de uma empresa de sementes (Krull et al. 1998). Os elevados custos de transação
relacionados com inúmeras vendas pequenas tornam as empresas de sementes relutantes
em vender diretamente aos utilizadores finais. Assim, os sistemas de marketing de sementes
são, muitas vezes, caracterizados por
intermediários e uma distribuição mínima
para além de centros comerciais. Esta falta
de acesso próximo aos pontos de retalho
de sementes tem sido citada como uma das
principais limitações à adoção de variedades
melhoradas por parte dos agricultores (de
Meyer, n.d.). As empresas de sementes
Venda de sem (t)
enfrentam uma dificuldade na distribuição
5
10
económica, do seu produto a locais que sejam
50
100
de acesso conveniente para os agricultores.
1000

Estima-se que, por exemplo, em Angola, na
Zâmbia, em Moçambique e na Tanzânia,
sejam necessários mais de 1.700 centros de
retalho para vender 1 tonelada de semente
de milho a 35% dos agricultores num raio
de 30 km de cada centro (Figura 1.2).

Figura 1.2. Distribuição necessária de centros de
retalho para vender 1 t de semente de milho a
35% dos agricultores num raio de 30 km em volta
de cada centro em cinco países do sul de África.
Fonte: Mapa produzido por D. Hodson, comunicação
pessoal, CIMMYT 2005.
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Os principais fatores que impedem o estabelecimento de uma rede de distribuição dispersa são a
infraestrutura de transportes de fraca qualidade nas áreas rurais, os elevados custos de transação
devido ao envolvimento de muitos pequenos distribuidores e problemas de estabelecimento de
sistemas de crédito fiáveis com comerciantes rurais. Algumas empresas de sementes tentaram
ultrapassar esta questão posicionando centros “grossistas” em centros rurais estratégicos, onde
os pequenos retalhistas das regiões vizinhas podem adquirir stocks de sementes a dinheiro.
Outras estratégias têm incluído o encorajamento dos agricultores no sentido de formarem
grupos de compras, a nomeação de agricultores como grossistas rurais à consignação, lojas de
sementes itinerantes e atividades promocionais para fomentar que os agricultores viajem até
centros rurais para adquirir as sementes. Uma outra tentativa foram as feiras rurais de sementes
como meio de encorajar o florescimento do comércio informal de sementes em paralelo com
o comércio formal, especialmente no caso de legumes e culturas diferentes do milho e que
podem ser menos atraentes para uma empresa de sementes. Todavia, continua a existir uma
grande necessidade de um pensamento inovador para melhorar a distribuição dos stocks de
sementes na África rural de forma a encorajar o crescimento do setor das sementes.

Fatores externos que influenciam o desenvolvimento do setor 		
de sementes
Obviamente que as empresas de sementes existem no contexto do ambiente agrícola e
socioeconómico do país ou região onde estão localizadas. É, por isso, necessário compreender estes
fatores externos e procurar formas de os influenciar para melhorar o desenvolvimento do setor
de sementes. Em princípio, três aspetos essenciais que requerem atenção são a regulamentação
nacional em matéria de sementes, a produtividade dos agricultores e a indústria de grãos.
A regulamentação nacional em matéria de sementes define os padrões de qualidade das sementes
e as possibilidades do mercado
O estado da regulamentação em matéria de sementes e a sua implementação em África
apresentam uma diversidade significativa entre os países (Tabela 1.3). Embora Tripp (2001)
tenha reconhecido a necessidade de regulamentação em matéria de sementes para assegurar
a qualidade, observou que uma regulamentação governamental rigorosa pode agir como
Tabela 1.3. Estado atual da legislação em matéria de controlo de sementes no sul de África.†
Regulamentação de Controlo de Sementes
Lei sobre sementes
Proteção das variedades
Registo de variedades
Acreditação ISTA

AO BW CD LS MW MZ NA SZ TZ ZA ZM ZW
S
N
S
N

N
N
S
N

S
N
S
N

N
N
N
N

S
N
S
S

S
S
S
N

N
N
N
N

S
N
S
N

S
S
S
N

S
S
S
S

S
S
S
S

S
S
S
S

Nota: S indica que existe legislação relevante, enquanto N indica que não existia legislação no momento da publicação.
†
AO – Angola; BW – Botsuana; CD – Congo RDC; LS – Lesoto; MW – Malawi; MZ – Moçambique; NA – Namíbia;
SZ – Suazilândia; TZ – Tanzânia; ZA – África do Sul; ZM – Zâmbia; ZW – Zimbabué.
Fonte: P. Setimela, comunicação pessoal, 2008 (data não publicada).
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desincentivo ao surgimento de um setor de sementes comercial. No momento desta
publicação, uma minoria de países africanos dispunha de legislação abrangente destinada
a facilitar o desenvolvimento do setor das sementes.
Embora a maioria dos países tenha sistemas para o registo de variedades, estes são
frequentemente demorados e onerosos. Uma vez que atualmente não existe um sistema
de registo de variedades regionais a funcionar no oeste, sul ou leste de África, cada nova
variedade tem de ser registada em cada país, apesar do facto de mega-ambientes de colheitas
cruzarem as fronteiras nacionais.
Por conseguinte, variedades melhoradas amplamente adaptadas demoram muitos anos a
serem registadas em países com ambientes e sistemas de produção similares. Tal impede o
abastecimento e a produtividade dos agricultores.
Poucos países em África dispõem de qualquer forma de legislação em matéria de proteção
das variedades vegetais. Algumas empresas de sementes encaram este facto como um
dos principais obstáculos à expansão dos interesses empresariais devido ao receio de
perder controlo dos recursos genéticos. Este é, particularmente, o caso da produção de
culturas autogâmicas e de milho híbrido. Os padrões de certificação de sementes não são
equivalentes em todos os países de África e somente alguns poucos dispõem de acreditação
da Associação Internacional de Ensaio de Sementes (ISTA), o que frequentemente impede
o comércio de sementes entre países. Todavia muitos esforços têm sido realizados nos
últimos anos para harmonizar os regulamentos em matéria de sementes entre blocos
económicos e associações de investigação (p. ex., WECAMAN, SADC, COMESA e
ASARECA). Embora se tenham alcançado acordos a nível técnico no domínio dos
regulamentos de sementes regionalizadas, dos procedimentos fitossanitários e do registo
de variedades, estes ainda não foram formalizados na legislação nacional e implementados
a nível da administração.
A produtividade agrícola influencia a procura de sementes
As rentabilidades das culturas em África são em geral baixas devido a diversas limitações
bióticas, abióticas e de gestão. Por exemplo, as rentabilidades nacionais médias do milho
variam entre 0,5 e 1,5 t/ha em muitos países do sul de África, onde a utilização de fertilizantes
em terra arável é, em média, de 0,009 t/ha. (FAO 2003). Assim, o custo da semente
pode representar uma proporção significativa do valor da colheita de grão, dependendo
da rentabilidade da cultura e da relação entre o preço da semente e do grão (Figura 1.3).
A compra de semente apenas se justifica nos casos em que as rentabilidades sejam elevadas
ou a relação entre o preço da semente e do grão seja baixa (Heisey et al. 1998). Pixley e
Bänziger (2004), numa avaliação económica da utilização de sementes híbridas e OPV,
concluíram que se justificava a preferência por semente de OPV melhorada relativamente a
sementes híbridas nos casos em que os níveis de rentabilidade eram baixos (p. ex. inferiores
a 1,5 t/ha) e os preços de sementes híbridas e de fertilizantes elevados comparativamente
ao preço do grão. A utilização de OPV melhoradas é também particularmente vantajosa

15

Gestão da Indústria de Sementes em África

Percentagem de rentabilidade da cultura
necessária para pagar a semente

Relação preço semente:grão
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Figura 1.3. A proporção da cultura de grão necessária para cobrir os custos da sementes enquanto
função da rentabilidade e da relação do preço semente:grão, assumindo uma taxa de plantação de
0,025 t/ha.

se o dinheiro economizado pela utilização OPV em vez de sementes híbridas for usado
para comprar materiais adicionais, tais como fertilizantes, herbicidas ou contratar trabalho
adicional. Por conseguinte, é provável que um aumento da produtividade dos agricultores
favoreça o desenvolvimento do setor de sementes.
As empresas de sementes podem adotar uma série de estratégias para estimular as vendas
de sementes através do aumento da produtividade dos agricultores. O fornecimento de
variedades melhoradas está na origem da melhoria da produtividade dos agricultores, mas
tal necessita de ser complementado por melhores práticas agrícolas. De facto, uma gestão
agrícola melhorada pode dar origem a um maior retorno em termos de produtividade
do que as sementes melhoradas per se (MacMillan et al. 1991). Por isso, a demonstração
de variedades e atividades de promoção devem ser associadas a informação extensa que
promova melhores práticas agrícolas, tais como agricultura de conservação, a utilização de
adubos e fertilizantes, plantação atempada, controlo e gestão de pragas.
Intervenções que reduzam o preço da semente à saída da exploração relativamente ao
preço do grão podem encorajar os agricultores a comprar sementes. Tal inclui uma maior
liberalização dos regulamentos de sementes, o apoio a mercados mais competitivos (p.
ex., oportunidades de formação e de crédito a comerciantes agrícolas) e investimentos
em infraestruturas. Além disso, as empresas de sementes podem implementar estratégias
para fomentar a produtividade dos agricultores fornecendo informação sobre gestão de
culturas na embalagem das sementes e disponibilizando serviços de consultoria agrónoma
aos compradores de sementes. No entanto, a importância de aumentar a produtividade
dos agricultores é uma preocupação nacional e as empresas de sementes apenas podem
contribuir com uma pequena parte do esforço total necessário. Os serviços nacionais de
extensão, o fornecimento de informação e o desenvolvimento do setor de fertilizantes e
químico associado às sementes são igualmente importantes para o crescimento do setor
das sementes.
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Mercados de grãos em funcionamento e indústrias de valor acrescentando sustentam o
crescimento do mercado de sementes
Mercados de grãos em funcionamento ou indústrias baseadas em grãos de valor acrescentado
atuam como um estímulo para a produção de colheitas (Jayne et al. 1997). Em geral, os
mercados de grãos estão pouco desenvolvidos em África, de modo que, à escala local, as
flutuações de preços são fortemente influenciadas pelos stocks disponíveis de grãos.
Adicionalmente, existem poucas indústrias baseadas em culturas nas áreas rurais africanas,
para além moleiros locais e pequenos produtos de óleo. Assim é normal que os agricultores
enfrentem preços baixos dos grãos durante e após a colheita. Tal pode servir como desincentivo
à produção de culturas para além do necessário para uso pessoal. Além disso, as empresas de
sementes raramente consideram entrar numa região se não existir um mercado de grãos que
absorva a produção adicional de milho sem diminuir significativamente os preços dos grãos
(P. Devenish, comunicação pessoal, 2007). Poucas empresas de sementes estão preparadas
para se tornar também intermediárias de grãos, assim o desenvolvimento do setor de sementes
é limitado pela falta de mercados fortes de grãos.
Foi avançada uma série de abordagens inovadoras para melhorar a estabilidade do
mercado de grãos em África. Estas incluem bolsas de mercadorias, bancos comunitários
de grãos, programas de crédito e o desenvolvimento de instalações de armazenamento
nas explorações (Langyintuo 2005). Nos locais onde estas foram implementadas (p. ex.
no Quénia e no Gana) verificou-se uma medida de sucesso na estabilização do mercado
e consequente estimulação de uma maior procura de sementes. A nível nacional, foram
implementados sistemas de preços de apoio e de mercado de canal único com um sucesso
variável, mas estas abordagens funcionam, em geral, para reduzir o comércio de grãos livres
e o desenvolvimento da indústria baseada em grãos. Uma maior utilização do grão de milho
em empresas de criação de gado e em processos industriais, tais como no etanol, amido,
óleo e processamento alimentar podem servir para estimular muito a produção de milho e,
consequentemente, o setor de sementes.

Síntese relativa à cadeia de valor de sementes
O crescimento do setor das sementes em África não é um processo simples mas complexo
que envolve processos de interação e de corregulação. Estes são alguns dos fatores que
intervêm, apoiam e influenciam e que determinarão a rapidez e a dimensão do crescimento
do setor das sementes. Isto pode ser resumido analisando a cadeia de valor da indústria de
sementes (Tabela 1.4). De um modo genérico, a cadeia de valor das sementes inicia-se com
o desenvolvimento de variedades melhoradas. Este é um processo moroso e dispendioso,
normalmente realizado pelos NARS, CGIAR e algumas grandes empresas de sementes.
Os principais constrangimentos que existem são a elevada rotatividade de pessoal nos
programas de obtenção dos NARS, infraestruturas de fraca qualidade nas estações de
investigação, financiamento inadequado para uma atividade de obtenção de longo prazo
e falta de germoplasma apropriado para determinadas culturas e tensões ambientais. No
entanto, existem oportunidades para ligar os esforços de obtenção públicos e privados com

17

18

Intervenientes na
cadeia de valor

Cadeia de valor
Apoiantes

Cadeia de valor
Influenciadores
Obstáculos

• SNIA
• Governo
• Autoridades
•
• CGIAR
• Agricultores		 associadas a sementes		
• Empresas semilleras
• Serviços
• Agricultores		
• Universidades		Serviços			
•
• ONG						
							
•
							
•
							
•
								

Infraestrutura e equipamento de fraca
• Novas ferramentas e técnicas estatísticas
qualidade para rastreio de tensões
• Ensaios mãe-filho e ensaios regionais
abióticas e bióticas
• Ensaios de variedades nacionais
Registo impreciso e pouco rigoroso de
• Formação de pessoal dos NARS,
dados, o que conduz a ensaios inválidos 		 empresas de sementes e ONG em
Análises e apresentação de dados lentas		 gestão e análise de ensaios
Seleção inapropriada dos locais				
Falta de participação dos agricultores na		
seleção das variedades
			

Registo de
• SNIA
• CGIAR
• Agricultores
• Falta de procedimentos de registo
• Harmonização de políticas e
variedades
• Autoridades associadas • Governo
• ONG		 nalguns países		 regulamentos em matéria de
		a sementes			
• Comerciantes e
• Falta de legislação dos direitos dos 		 comercialização de sementes
• Empresas de 				 processamento 		 obtentores
• Lançamento de variedades
		sementes				de grãos
• Custos elevados e tempo alargado 		 regionais
								 necessário ao registo das variedades
• Listas de variedades que
										 abranjam o continente

Ensaio de
variedades

Reforço da colaboração e intercâmbio
de germoplasma entre
CGIAR-NARS-empresas de sementes
Novas ferramentas e técnicas de
obtenção

Oportunidades

Desenvolvimiento • NARS
• Governo
• Agricultores
• Elevada rotatividade de pessoal nos
•
de variedades
• Empresas
• Setor privado
• Comerciantes e		 programas de obtenção dos NARS		
		 de sementes
• Dadores		 empresas de
• Infraestrutura de fraca qualidade		
• CGIAR
• ONG
processamento de
• Baixo financiamento; salários baixos
•
• Universidades				grãos
• Falta de germoplasma apropriado
									
							

Fase

Tabela 1.4. Uma cadeia genérica de valor da semente que identifica o valor daqueles que intervêm, apoiam e influenciam e os obstáculos e
oportunidades associados.
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Intervenientes na
cadeia de valor

Cadeia de valor
Apoiantes

Cadeia de valor
Influenciadores
Obstáculos

Oportunidades

Marketing e
distribuição

• Empresas de sementes
• Empresas de
• Agricultores
• Grandes distâncias a centros de retalho
• Associar empresas de
• OBC		sementes
• Governo
• Promoção ineficaz		 sementes a retalhistas
• Retalhistas/comerciantes/
• Governo
• ONG
• Consciencialização inadequada
• Regionalização do comércio
• Fornecedores 				 entre agricultores relativamente a		 de sementes
		armazenistas
• Governo		 de crédito				 variedades melhoradas
• Melhorar os canais de comercialização
• ONG
• Transportadores			
• Redes de distribuição		 e distribuição através do desenvolvimento
• Comunicação social						 restritas em áreas remotas 		 da infraestrutura
• Comerciantes de grãos					
• Instalações de armazenamento de
• Materiais promocionais sobre
								 fraca qualidade		 variedades melhoradas publicados
• Infraestrutura viária de fraca		 e distribuídos em todos os tipos
						
								 qualidade nas áreas rurais 		 de meios de comunicação
• Falta de conhecimentos entre
• Demonstrações de campo
							
								 retalhistas de sementes 		 e dias do agricultor
• Os retalhistas tornam-se
								
										agentes de sementes

Produção,
• NARS
• CGIAR
• Governo
• Sementes de obtentor e
• Fundo de maneio para obtentores
• Serviços de
• Comerciantes e 		 básicas inadequadas		 e produção de sementes básicas
processamento • Empresas de sementes
• Baixa capacidade dos agricultores
• Reforço e associação de OBC
e controlo de • OBC		 extensão		 empresas de
• Comerciantes 		 processamento 		 produzirem sementes devido às
a empresas de sementes para
qualidade de 		 comunitarias
• Agricultores		 agroindustriais		 de grãos		 explorações agrícolas de pequenas		 contratos de produção
sementes
• Autoridades associadas
• Fornecedores
• Sindicatos de 		 dimensões e à falta de recursos		 de sementes
• Instalações de irrigação insuficientes
• Parcerias público-privadas
		 a sementes		 de crédito		 agricultores
• ONG					
• Falta de equipamento de processamento
• Contrato de processamento
								 de sementes
de sementes com empresas
• Materiais de embalagem de fraca qualidade		 de sementes existentes
							
• Instalações de armazenamento de
• Instalações de processamento
							
								 fraca qualidade		 de sementes comunitárias e/ou
										 baseadas na comunidade de semilla
									
• Formação de produtores
										de sementes

Fase

Tabela 1.4. Uma cadeia genérica de valor da semente que identifica o valor daqueles que intervêm, apoiam e influenciam e os obstáculos e
oportunidades associados (continuação)
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vista a disponibilizar mais germoplasma e a incorporar novas ferramentas de obtenção, tais
como seleção assistida por marcadores e a técnica de dupla haplóide, nos programas de
obtenção nacionais e privados.
A necessidade de um fornecimento contínuo de germoplasma melhorado não pode ser
sobrevalorizada uma vez que as culturas estão repetidamente expostas a pressões em
constante mudança de doenças e pragas, enquanto a incerteza do clima global representa
ameaças que podem ser melhor mitigadas por variedades com tolerância às tensões
abióticas esperadas.
O desenvolvimento de germoplasma é normalmente realizado em estações de investigação
e ambientes de tensões controladas, mas o progresso da obtenção está também relacionado
com o desempenho das variedades no ambiente-alvo dos campos dos agricultores. Assim,
o ensaio das variedades representa um papel importante na identificação de produtos
superiores. A participação de agricultores nos ensaios das variedades melhora a capacidade
de os obtentores selecionarem produtos melhorados em relação às variedades existentes,
indicando também a capacidade de adaptação ao ambiente-alvo e quais as que satisfazem
as preferências dos agricultores. O ensaio de variedades melhoradas conduz ao registo de
variedades, mas é aqui que frequentemente nos deparamos com obstáculos. Conforme
demonstrado no caso da África do Sul, o registo regulado de variedades embora não
exaustivo é uma componente importante de uma indústria de sementes forte. Facilitar
o lançamento de variedades em África significa um contributo considerável para o
crescimento do setor de sementes.
No entanto, as variedades registadas têm de ser produzidas e comercializadas, e são
provavelmente estas componentes da cadeia de valor das sementes que necessitam de maior
atenção e inovação. A capacidade de os agricultores produzirem sementes, em especial de
milho híbrido, na maioria dos países africanos é seriamente deficiente devido à pequena
dimensão das explorações agrícolas, à falta de recursos e a equipamentos insuficientes
de irrigação. No entanto, existem oportunidades para reforçar e unir os agricultores às
empresas de sementes através de contratos de produção de sementes e da disponibilização
de formação e meios para aumentar a capacidade de produção. Na fase de processamento
da produção de sementes, o equipamento é com frequência inadequado ou inexistente nas
pequenas empresas, mas tal pode ser ultrapassado através da contratação de processamento
ou investimentos nas instalações de processamento comunitárias ou do agricultor. Ao longo
do processo de produção e de condicionamento, o controlo de qualidade é essencial para
garantir que a semente colocada no mercado é de qualidade aceitável.
A comercialização de sementes em África requer uma rede de distribuição excelente e
extensa, com embalagens adequadamente dimensionadas e a um preço equitativamente
relacionado aos preços dos grãos e à produtividade. As políticas governamentais de
desenvolvimento rural, crédito agrícola, preços de insumo e de produção e a comercialização
de grãos influenciam a capacidade de rentabilidade de uma empresa de sementes. Todavia, a
promoção de produtos, a informação aos agricultores e retalhistas e uma resposta informada
às necessidades dos clientes ajudarão a garantir as vendas de sementes.
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Por último, o crescimento da indústria de sementes não pode ser concebido isolado de um
crescimento concomitante no conjunto da economia agrícola de África. A semente por si só
não é o elemento-chave que irá aumentar a produtividade dos agricultores ou as economias
nacionais, mas é um de vários elementos que têm de ser usados para abrir as diversas portas
e passagens que impedem o desenvolvimento agrícola e o alargamento económico. Uma vez
que o setor privado desempenhará um papel fundamental no setor de sementes, a melhoria
da gestão das empresas de sementes tem de ser encarada como a faceta que irá refinar o
elemento que é a semente.
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Visão, estratégia e táticas
Não existem fronteiras em empresas, exceto as definidas pelas próprias empresas no contexto
dos quadros éticos e legais que existem. Por conseguinte, os proprietários ou gestores de uma
empresa têm liberdade para definir o âmbito, produtos, localização geográfica, governança
empresarial, modelo empresarial e todas as outras componentes das suas empresas. Quer
uma empresa de sementes decida cobrir toda a cadeia de valor ou apenas determinadas
componentes, essa é exclusivamente uma decisão de gestão. Da mesma forma, a decisão de
uma empresa de comercializar semente de milho, legumes ou uma variedade de culturas, é
também somente sua. Contudo, é necessário estabelecer limites; caso contrário, os gestores
nunca saberão o quê, onde e como devem gerir os negócios, pelo menos de uma forma
metódica e planeada. Assim, para estabelecer ordem nos limites das empresas ou um quadro
de funcionamento, os gestores têm de definir a visão de uma empresa e preparar planos
estratégicos para tornar a visão numa realidade.

Visão, estratégia e táticas
Na gestão de uma empresa existem três componentes de base — primeiro, estabelecer
uma visão para a empresa; segundo, determinar planos estratégicos que se espera levem a
empresa à realização da sua visão; e terceiro, implementar decisões táticas numa base diária
para conduzir a empresa na direção da visão.
Uma visão é uma declaração do que a empresa pretende alcançar no longo prazo. Esta define
a orientação futura da organização e funciona como guia de todas as atividades da empresa.
Sem uma visão, uma empresa irá passar por dificuldades. Embora muitos proprietários ou
gestores de empresas tenham uma visão para a sua empresa, esta pode não estar claramente
formulada ou ser comunicada aos empregados, dando origem a uma determinada ausência
de objetivo na atividade dos colaboradores. Por conseguinte, para dispor de uma direção
clara, uma atividade coordenada e pessoal motivado, qualquer empresa tem de estabelecer
e comunicar a sua visão.
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O planeamento estratégico é uma ferramenta de gestão para organizar o presente com base
em projeções do futuro desejado. Por outras palavras, o planeamento estratégico baseia-se na
visão da empresa, tem em conta as circunstâncias internas e externas e organiza a estrutura
da empresa da forma com maior probabilidade de lhe permitir realizar a sua visão. O plano
estratégico também definirá os objetivos e medidas que serão utilizados para analisar os
progressos no sentido da visão. No caso da gestão da empresa de sementes, reconhece-se a
existência de três pilares estratégicos de apoio à visão: a estratégia de marketing, a estratégia
de produção e a estratégia financeira que, em conjunto, formam a missão ou a forma de
formulação e gestão da empresa para apoiar e alcançar a visão.
A gestão tática preocupa-se com decisões e ações em tempo real e em curso que levem a
empresa pelo caminho no sentido da visão de acordo com os planos estratégicos. Estas
atividades táticas de gestão avaliam constantemente a realidade em relação às estratégias,
objetivos e medidas de desempenho e ajustam as atividades diárias da empresa de forma
correspondente. As decisões táticas incluem a estrutura organizacional, gestão de recursos
humanos, controlo financeiro, contratos de produção, atividades de publicidade e
promocionais, etc. Isto indica a natureza dinâmica da gestão tática e mostra que sem uma
visão e um plano estratégico, a gestão tática será mais uma questão de contingência e reação
do que direcional e proativa. Assim, o estabelecimento de uma visão e o desenvolvimento
de um plano estratégico definem o cenário para orientar as decisões táticas de gestão que
conduzem ao sucesso da empresa.

Os gestores desenvolvem e implementam planos de negócios
A gestão desempenha um papel facilitador no desenvolvimento e implementação
dos planos de negócios. Embora algumas empresas possam usar uma abordagem
descendente para definir a visão e as estratégias, o envolvimento de todos os empregados
da organização cria, normalmente, uma maior propriedade da visão e uma determinação
mais sincera para realizar as estratégias definidas. Da mesma forma, envolver os acionistas
participantes e outros intervenientes (p. ex., mercado-alvo, reguladores e decisores
políticos) na formulação da visão irá ajudar a alinhar as intenções às possibilidades e
requisitos do mercado. Obviamente, quanto mais pessoas estejam diretamente envolvidas
no planeamento mais complicado será o processo, mas os gestores podem incluir outros
através de contribuições e procedimentos de discussão informais e formais. A chave é
fornecer ao pessoal, acionistas e intervenientes uma oportunidade de contribuírem antes
de a visão e os planos estratégicos estarem definidos, de modo a alcançar um sentimento
de propriedade e empenho dentro na empresa, no seu conjunto. Uma vez que nenhum
plano pode ser rígido e porque o futuro é desconhecido, uma vasta participação no
exercício de planeamento confere a todos uma avaliação da necessidade de ser flexível na
empresa de sementes.
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Desenvolver a visão é um processo participativo e prospetivo
A visão de uma empresa de sementes é uma breve descrição das alterações (internas, externas
ou ambas) que a empresa espera realizar em consequência das suas operações. A orientação
da visão é o estado futuro desejado relativamente ao âmbito de funcionamento da empresa.
Assim, a visão representa uma declaração de inspiração para a empresa, enquanto declara
ao mundo a sua razão de existir. Existem muitas formas de chegar a uma declaração da
visão — desde um processo de pensamento simples, em alguns minutos, até um exercício
analítico complicado e demorado. Seja qual for a abordagem tomada, o objetivo é criar
uma declaração que confira à empresa uma direção e uma orientação para o seu trabalho.
Apresentamos aqui uma proposta simples e flexível que pode ser adaptada, ampliada ou
reduzida, conforme necessário.
O desenvolvimento de uma visão envolve uma série de passos que decorrem do processo
de responder a uma “Pergunta-chave” relacionada com o futuro da empresa mas que é
relevante para a situação atual. Essa pergunta pode ser tão simples quanto “O que deseja a
empresa de sementes alcançar com o seu funcionamento?” ou “Em que negócios estamos
e com que objetivo?” A natureza da questão colocada depende, em determinada medida,
da fase de desenvolvimento atual da empresa e do seu cenário atual (Caixa 2.1). Assim, os
gestores de uma empresa têm de dispor primeiro de uma boa compreensão da sua posição
presente enquanto empresa e como se enquadra no mercado e no cenário económico do seu
mundo imediato e alargado.
Por exemplo, uma grande empresa de sementes regional bem conhecida pode estar numa
situação em que necessite de consolidar a sua posição atual e assim a pergunta pode ser “O
que é necessário para esta empresa consolidar os seus lucros recentes?” Alternativamente,
no caso de uma empresa pequena e emergente, a pergunta pode estar mais relacionada com
como conquistar penetração no mercado e reconhecimento face às baixas frequências de
aquisição de sementes e à grande concorrência.
A natureza da pergunta pode também depender de uma empresa já ter ou não uma
declaração da visão. Se já existir uma declaração, a pergunta pode simplesmente ser “A nossa
declaração de visão reflete adequadamente a nossa empresa?”
Assim, a formulação da “Pergunta-chave” propriamente dita necessitará de alguma discussão
e reflexão sobre a atividade atual e futura da empresa e será determinada tendo por base a
necessidade ou não de uma reorientação radical da empresa ou de uma restruturação das
operações atuais.
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Caixa 2.1. Revisão dos ambientes interno e externo da empresa.
A chave para criar uma estratégia empresarial de sucesso
é saber onde a empresa se encontra hoje, tanto interna
como externamente. Uma avaliação do ambiente externo
ajuda a definir o âmbito da empresa, as oportunidades
que possam existir, a identificar questões que possam
influenciar o potencial sucesso da empresa ou realçar
obstáculos ao que poderá ser alcançado. A avaliação
do ambiente interno pode chamar a atenção para áreas
de fraqueza, limitações ou capacidades extra. A lista
seguinte serve de orientação à avaliação do ambiente da
empresa. Poderá não ser necessário escrever formalmente
as respostas a cada um destes pontos, mas as listas servem
como listas de verificação dos aspetos da empresa que
necessitam de ser avaliados formal ou informalmente.
Ambiente interno da empresa
1 Gestão empresarial
a. Formulação da empresa, ou seja, constituição ou
legalidade do estabelecimento
b. Organograma/estrutura de gestão atual
c. Procedimentos de garantia de qualidade
d. Conformidade com os regulamentos nacionais 		
relativos a sementes, segurança, trabalho e finanças
2. Indicadores financeiros
a. Indicadores e rácios dos balanços
b. Demonstração de resultados e rácios
c. Ciclo histórico de fluxo de caixa e situação de 		
liquidez atual
d. Portfolio de bancos e instituições de crédito e 		
notação de crédito
e. Procedimentos e sistemas contabilísticos
3. Capacidade de produção
a. Capacidade e eficiência dos agricultores de 		
sementes
b. Definição e protocolos de contratos dos 		
agricultores de sementes
c. Serviços de apoio a agricultores de sementes
d. Conformidade com as normas de qualidade (tanto
internas como externas)
e. Capacidade e eficiência de processamento
f. Adequação do equipamento de processamento e
		manutenção
4. Questões de marketing
a. Portfolio de produtos (culturas, variedades e
		embalagem)
b. Atual quota de mercado e atividade competitiva
c. Preços relativamente à concorrência e preços
		 do preços
d. Perceção dos clientes da empresa de sementes
e. Identidade e força da marca
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f. Historial de reclamações
g. Materiais promocionais e distribuição
h. Atual assistência a clientes e serviços de vendas
i. Adequação da atual rede de distribuição
j. Avaliação de retalhistas (número, localização,
		solvência)
5. Pessoal
a. Complemento e competência do pessoal
b. Descrições e desempenho dos trabalhos
c. Condições de serviço e contratos
Ambiente externo da empresa
1. Governamental e institucional
a. Lei e regulamentos em matéria de sementes
b. Procedimentos de lançamento de variedades
c. Requisitos e protocolos de importação/exportação
d. Procedimentos de quarentena
e. Programas nacionais de investigação
f. Disponibilidade e acessibilidade do público
		 a variedades
g. Legislação em matéria de propriedade intelectual
2. Potencial de mercado
a. Estatísticas nacionais ou regionais relativas a 		
produção de culturas e requisitos em matéria de
sementes
b. Preços dos mercados das culturas e viabilidade
		 das culturas
c. Estatísticas populacionais, riqueza e 			
desenvolvimento de infraestruturas
		 (sistema viário e retalho)
d. Tipos de agricultores, frequência e método de 		
compra de sementes, organizações de agricultores
e. Potencial para diferentes tipos de sementes, p. ex.
híbridas e OPV
f. Atividade concorrencial
g. ONG e atividades de ajuda a sementes
3. Produção e processamento
a. Capacidade dos agricultores de produzirem
		 sementes (dimensão das explorações agrícolas, 		
infraestrutura, competência)
b. Custo da produção de sementes
c. Fatores de produção
d. Disponibilidade e acessibilidade a serviços
		 de extensão
e. Disponibilidade de instalações de processamento
4. Segurança financeira
a. Políticas e tendências financeiras nacionais
b. Perspetiva da taxa de inflação
c. Flutuações das taxas cambiais
d. Taxas de juro
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Uma vez definida a pergunta-chave, os passos para chegar a uma declaração da visão incluem:
Passo um:
Ter uma conversa aberta, usando um ou mais procedimentos estruturados
para compreender melhor a natureza da empresa e as oportunidades e
ameaças que possam existir.2 A utilização de ﬂipcharts, cartões, pequenos
grupos, troca de ideias, etc., são meios úteis para reunir ideias e
perspetivas dos participantes. Tal requer uma facilitação habilidosa, que
é frequentemente melhor conseguida por um consultor experiente, de
modo a evitar desvios da gestão interna.
Passo dois:

Consolidar as ideias e perspetivas obtidas em resumos sucintos ou grupos de
ideias sob títulos, tais como

• Expectativas dos clientes
• Promotores de criação de valor
• Influências de sucesso
• Obstáculos ao sucesso
Passo três:

• Benefícios esperados para a empresa.
A partir destes resumos, coloque as seguintes perguntas e responda-as em
poucas frases curtas:
1. Com a nossa empresa, que alterações pretendemos disponibilizar
aos nossos clientes?
2. Destas alterações, quais são os elementos-chave que irão contribuir para
o nosso sucesso?
3. O que temos de fazer de forma diferente para alcançar esse sucesso?
4. O que temos de parar de fazer que esteja atualmente a impedir-nos de
alcançar esse sucesso?
5. Que benefícios esperamos que a empresa alcance desse sucesso?

Passo quatro: Escreva uma única frase (ou mais, se necessário) que capte a essência das
respostas às perguntas colocadas no passo três. Isto constituirá a base da
declaração da visão. Tradicionalmente, as declarações de visão são muito breves
e sucintas, mas essas declarações não transmitem, normalmente, muito sobre
o impacto que a empresa espera ter ou o que a empresa realmente faz. Assim,
por vezes veem-se declarações de visão mais longas de 10 a 15 palavras ou até
mesmo de duas a cinco frases (ver a Caixa 2.2). Seja qual for o caso, a visão
deve refletir o objetivo, os valores, a competência e os produtos da empresa
numa declaração que possa ser facilmente compreendida e lembrada.

2

Mais informação sobre os métodos de planeamento estratégico podem ser consultadas em Hill et al. (2007), Kaplan
e Norton (1996) e Steiner 1979, ou em http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_planning..
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Passo cinco: Reveja esta declaração de visão para ver se responde adequadamente à
“Pergunta-chave”. Caso contrário, poderá ser necessário regressar ao
passo três.
Comunicar e apoiar a visão promove ações
que ajudam a empresa no seu caminho
para a visão
As declarações de visão pretendem servir
como ponto central e impulsionador
da atividade da empresa. Todos os
empregados, gestores e proprietários
têm de subscrever a declaração e encarála como um meio de motivação. Por
conseguinte, a comunicação da visão
dentro da empresa torna-se fundamental
para a gestão. Se uma parte considerável
do pessoal estiver envolvida na
formulação da visão, este torna-se um
exercício fácil de realizar, mas se apenas
os gestores de topo tiverem preparado
a visão, então serão necessários esforços
adicionais para difundir a visão pela
organização.

Caixa 2.2. Uma declaração de visão.
A Zambodia Seeds é uma empresa de sementes
emergente num país com um setor de sementes
relativamente subdesenvolvido.
Embora a empresa tenha apenas 16 empregados
permanentes, o gestor-proprietário preparou, em
conjunto com os empregados, a seguinte declaração
de visão:
“A Zambodia Seeds contribui para o aumento da
viabilidade dos pequenos agricultores desenvolvendo,
produzindo e comercializando, de forma rentável,
sementes de qualidade de variedades melhoradas de
milho, feijão e girassol.”
Esta visão identifica a alteração que a empresa
pretende alcançar nas vidas dos agricultores, ao
mesmo tempo que indica a forma como o irá atingir.

A utilização de meios auxiliares, como cartazes, cartões, papel timbrado, calendários, etc.,
para expor a declaração da visão é importante, mas inadequada.

A visão tem de ser a atitude da gestão. Esta tem de a coordenar dentro da organização, de
modo a todos reconhecerem que é a razão de base para a existência da empresa. Têm de
a transmitir aos acionistas para lhes dar razões para manterem o seu empenho para com
a empresa. Têm de a representar perante o mundo, para que os clientes e os concorrentes
saibam o que a empresa defende. À medida que a gestão implementa a visão nas suas
atividades diárias, esta penetrará através de todos aqueles com quem interage.
Não é raro que uma declaração de visão seja introduzida de forma atraente logo após a sua
formulação. No entanto, com o tempo, pode tornar-se insignificante e cair no esquecimento.
Tal pode ocorrer devido ao facto de a gestão simplesmente não reconhecer a importância e
o significado da visão ou porque a intensidade do trabalho de gestão da empresa acaba por
colocar a visão de lado. A perda da visão será um dos primeiros passos para a degeneração
da empresa. Para o evitar, a gestão necessita de a apoiar ativamente entre os membros da
organização. A única forma segura de o alcançar é manter pessoalmente a visão “viva” e
chamar a atenção para ela em todas as decisões, atividades e processos da empresa.
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As principais funções dos gestores são planear e organizar a empresa para que avance 		
no sentido da visão
À medida que os gestores sustentam a visão na empresa dispõem de um princípio através do
qual podem planear, implementar, monitorizar e avaliar as atividades. As decisões diárias
e momentâneas que os gestores têm continuamente de tomar têm de ser orientadas pela
visão. No entanto, a gestão não é simplesmente uma questão de tomada de decisões. O seu
papel é muito mais o de orientar a tomada de decisões em toda a organização. Para o fazer
adequadamente é necessário um planeamento e organização cuidadosos e ponderados.
Isto envolve identificar e conseguir os recursos disponíveis na empresa e distribuí-los pelas
diferentes componentes da empresa de um modo que permita que cada uma das divisões
funcione de forma ideal e interativa. As responsabilidades, marcadores de progresso,
calendários, serviços de apoio e resultados esperados são especificados e comunicados ao
pessoal.
Para implementar o plano, a gestão tem um papel de coordenação e liderança que procura
motivar as pessoas e distribuir os recursos de modo a que as atividades acordadas possam
ser realizadas. Enquanto implementa o plano, as atividades e os resultados têm de ser
monitorizados para garantir que o plano está a ser seguido e que os resultados esperados
irão ser alcançados. As questões que os gestores têm de monitorizar incluem:
(1) se os marcadores de progresso do plano estão a ser alcançados de forma atempada,
eficaz e eficiente;
(2) se os serviços de apoio relevantes estão a ser assegurados?
(3) quais os fatores que influenciaram os desvios ao plano, e
(4) que lições podem ser retiradas dos sucessos e falhas na implementação do plano?
Esta monitorização assegura os meios para avaliar os progressos e refinar, reorientar e
prosseguir atividades que aproximem a empresa da sua visão.
A liderança estimula as atividades que permitem alcançar a visão
Alcançar a visão requer liderança por parte dos
O segredo do sucesso é a constância do
gestores, mas também do pessoal em todas as propósito – Benjamin Disraeli
componentes da empresa. No centro de qualquer
empresa, mesmo de uma empresa de sementes,
encontram-se pessoas. Por muito boa que seja a gama de variedades da empresa,
independentemente da dimensão do saldo bancário ou da sofisticação das instalações de
processamento de sementes, uma empresa de sementes será tão boa quanto as pessoas
envolvidas o forem, bem como a sua motivação e eficácia. Assim, a liderança de pessoas é
fundamental para alcançar a visão da empresa.
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A liderança não é apenas estar num cargo
superior e dirigir outras pessoas. Ser um
líder é uma responsabilidade séria, com
poucos direitos e que requer uma atitude
de serviço para com aqueles que se lidera.
Um líder faz parte de uma equipa que
trabalha para alcançar a visão e, por
isso, um líder desempenha um papel
interativo, de apoio, de coordenação e de
motivação. Uma liderança eficaz depende
em grande medida da liderança de si
próprio, através de autodisciplina, visão
pessoal, motivação e persistência para
conseguir uma mudança para melhor,
para as pessoas a servir, para a empresa e
o mundo.
Depois, os líderes têm de exprimir o
caráter e a integridade que desejam
ver naqueles que lideram. Por isso, o
egoísmo, o orgulho, a imoralidade e a
desonestidade não têm lugar na liderança.
Uma vez que os líderes lideram pessoas,
terão tendência para reunir pessoas à
sua volta que sejam semelhantes a si ou
a moldar as pessoas à sua forma, ao seu
caráter e ao seu estilo. As consequências
do caráter de um líder serão evidentes nos
seguidores e na empresa que gerem.
Terceiro, os bons líderes estão
verdadeiramente preocupados com o
bem-estar daqueles que lideram, não
comprometendo a ética ou as normas. O
seu objetivo é o bem mais elevado, mas
não às custas da verdade e da virtude.
Assim, quando surgem problemas ou
questões de disciplina, o objetivo é
encontrar uma solução justa, garantindo
a melhoria das pessoas envolvidas e
mantendo boas relações.
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Caixa 2.3. O planeamento estratégico envolve
estes aspetos:
• Está orientado para a antecipação do futuro e
visa criar o futuro da organização com base no
que é provável que o futuro seja.
• Baseia-se numa análise cuidadosa de
tendências e cenários previstos ou previsíveis
de possíveis futuros alternativos, bem como
na análise de dados internos e externos.
• É flexível e orientado para uma realidade
mais abrangente. Alinha uma organização
com o seu ambiente, criando um contexto
para alcançar os objetivos e assegurando um
quadro e orientação para atingir o futuro
desejado.
• Cria um quadro para alcançar uma vantagem
competitiva através de uma análise cuidadosa
da organização, do seu ambiente interno e
externo e do seu potencial.
• Isto permite às organizações responderem
às tendências emergentes, eventos, desafios
e oportunidades no âmbito da sua visão e
missão, desenvolvidos através do processo de
planeamento estratégico.
• É um processo qualitativo, orientado pelas
ideias. Integra dados qualitativos, não
apenas apoiados quantitativamente, tais
como experiências, intuição e ideias, mas
envolve a organização num diálogo constante
e visa garantir uma visão e orientação
organizacionais claras.
• Trata-se de um processo constante e contínuo,
um diálogo organizacional, que vai para além
do alcance de objetivos predeterminados.
• Visa alterar a forma como uma organização
pensa e opera, e cria uma organização de
aprendizagem.
Fonte: Adaptação de A.L. Lerner 1999. College
of Business Administration and Economics,
California State University, Northridge.
http://www.des.calstate.edu/glossary.html
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Os bons líderes também reconhecem as forças e as competências da equipa e criam
oportunidades e espaço para a expressão dessas capacidades. Quando os membros da
equipa realizam o seu papel de forma eficiente, os líderes reconhecem o desempenho e
encorajam sucessos futuros. Além disso, os líderes são pessoas que resolvem problemas e
criam oportunidades - antecipam, procuram e identificam problemas e oportunidades,
tentam ultrapassar as questões e utilizam oportunidades prospetivas.
Estas são, então, algumas das características de um bom líder. Nem todas as pessoas as
possuem todas ou são líderes natos. Mas estas características podem ser aprendidas e
melhoradas. Assim, os líderes também são pessoas que se esforçam por melhorar as suas
competências e a aplicação dos princípios de liderança. Apoiam a visão e incentivam as
pessoas através de um sentido de serviço e de empenho.

Os três pilares do plano empresarial
A formulação da visão de uma empresa de sementes, ainda que importante, é apenas uma
faceta da liderança empresarial. A acrescentar a isso existe a necessidade de desenvolver
estratégias para apoiar a visão. Para uma empresa de sementes é necessário definir três
estratégias principais; nomeadamente, estratégias de marketing, de produção e financeira.
Uma estratégia define, através de regras, orientações e planos de trabalho, o que é necessário
realizar para alcançar a visão. A definição de estratégias é um processo repetitivo e interativo
entre as componentes da empresa, uma vez que estão todos interligados e encontram o seu
ponto central na visão.
Cada uma das três estratégias é uma perna de um banco de três pernas (Figura 2.1). Se
faltar uma perna, é literalmente impossível alguém sentar-se no banco. Similarmente, se uma
perna for mais curta ou comprida do que as outras, o banco será instável e extremamente
desconfortável para alguém se sentar. Assim, cada estratégia é igualmente importante para a
empresa, e as três têm de ser formuladas no sentido de trabalharem para o alcance da visão.
A maioria dos gestores de empresas de sementes é forte numa ou outra das componentes,
dependendo da sua experiência, formação e competências, mas tal não deverá ser razão para
ignorar as componentes nas quais se podem verificar fraquezas relativas.
A ordem do desenvolvimento do plano estratégico inicia-se normalmente com a definição
da estratégia de marketing, uma vez que esta estabelece basicamente a gama de produtos
e os objetivos de vendas. Com um objetivo de vendas realista, o passo seguinte é definir a
estratégia de produção, dado que esta orienta a forma como as sementes vão produzidas,
processadas, embaladas e armazenadas de acordo com procedimentos de controlo de
qualidade predeterminados. Ao definir os objetivos de vendas, a estratégia de marketing
estabelece essencialmente a potencial rentabilidade da empresa, enquanto a estratégia
de produção determina as principais despesas da empresa de sementes, em particular as
relacionadas com a quantidade de produção. A estratégia financeira constitui o terceiro passo
do processo, uma vez que concilia a potencial rentabilidade dos objetivos de vendas com os
custos de produção estimados, incorpora os custos indiretos da empresa e determina se o
plano será ou não rentável e sustentável. Assim, a estratégia financeira é a que determina se
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o plano é ou não viável. A codependência das três estratégias é claramente demonstrada por
esta descrição, pelo que é necessário que exista um elevado grau de interação e iteração no
desenvolvimento das três estratégias. Poderá ser necessário uma série de tentativas antes de se
chegar a um plano empresarial realista. De facto, por vezes, poderá requerer uma reanálise e
redefinição da visão para que seja mais específica e realista.

eting

Finanças

Produtos
Pessoas

Mark

Produção

Finanç

as

VISÃO

Recursos

Equipamento

Figura 2.1. A visão de uma empresa é apoiada por três pernas ou pilares - estratégias de marketing,
produção e finanças.
Nota: Estas pernas apoiam-se nos recursos da empresa, que incluem as pessoas, os produtos, o equipamento e
as finanças disponíveis.

A estratégia de marketing centra-se nas necessidades do cliente
A primeira parte no desenvolvimento das
“Os nossos clientes têm de ter a satisfação
estratégias de uma empresa de sementes é
de saber que quando compram as nossas
definir a estratégia de marketing. Com base
sementes, estas ultrapassarão em muito os
na visão, será necessário determinar: que
padrões de qualidade e de desempenho da
nossa concorrência.”
produtos serão comercializados, quais os
objetivos de vendas a definir, como vender as
Barry McCarter
sementes e a que preço.
Antigo diretor-geral, Seed Co Ltd, Zimbabué.
Esta estratégia inclui também as atividades que identificam, informam, atraem e assistem
os clientes; como competir com a concorrência e o que será feito para efetivar as vendas.
Os tipos de perguntas que serão respondidos no desenvolvimento de uma estratégia de
marketing incluem:
• Quem são os clientes e o que desejam?
• Qual a dimensão do potencial mercado?
• Que relações têm de ser estabelecidas com grossistas, retalhistas e agricultores?
• Como se pode criar e fornecer a rede de distribuição?
• Como se manterão os clientes?
• Como se atrairão novos clientes?
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•
•
•
•

Que melhorias ou alterações têm de ser realizadas à gama de produtos?
Como é que a empresa competirá melhor com a concorrência?
Como será estabelecido o preço do produto?
Que facilidades de crédito podem ser alargadas a grossistas, retalhistas e agricultores?

A estratégia de produção assegura a qualidade do fornecimento de sementes
A estratégia de produção estabelece o plano de como produzir as sementes a serem vendidas.
A produção de sementes envolve, normalmente, uma série de fases, desde as sementes do
obtentor, passando pelas sementes básicas até às sementes certificadas. As sementes vendidas
aos agricultores são sementes certificadas. Assim, são normalmente necessárias três estações
para dispor de sementes para venda, se as três fases forem seguidas. Além disso, existem
as questões relacionadas com a contratação de agricultores de sementes que observem
os regulamentos de certificação, processamento e embalagem de sementes, bem como
procedimentos de controlo de qualidade. Tal requer, por conseguinte, um planeamento
prospetivo cuidadoso.
A estratégia de produção incluirá as seguintes áreas:
• Planeamento da quantidade de sementes certificadas, básicas e de obtentores para
satisfazer os objetivos de vendas.
• Contratação e supervisão dos produtos de sementes para plantar diferentes categorias de
sementes.
• Processamento das sementes de uma forma vendável, incluindo limpeza, classificação,
preparação, embalagem e armazenamento.
• Conformidade com os regulamentos governamentais em matéria de sementes.
• Gestão de pessoal (trabalhadores).
• Gestão e manutenção de maquinaria e equipamentos.
A estratégia financeira implementa os recursos e controlos necessários para a produção e o
marketing
A maioria das empresas espera aumentar a produção e as vendas com o objetivo de alcançar
maiores lucros. Como é que o aumento da produção pode ser financiado e como é que as
vendas se traduzem em dinheiro? Podem ser necessários fundos adicionais para pagar a mais
agricultores de sementes ou pode ser necessário mais capital para adquirir maquinaria de
processamento e de embalagem. Por conseguinte, a estratégia financeira alia as estratégias
de marketing e de produção num orçamento de receitas e despesas para analisar se o plano é
rentável, desenvolve um orçamento de fluxo de caixa para garantir uma liquidez sustentável
e depois estabelece a forma como o plano irá ser financiado, monitorizado e avaliado. É
necessário considerar os seguintes pontos:
• O investimento será rentável?
• Como serão financiados os investimentos?
• Como se procederá ao pagamento de um empréstimo?
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•
•
•
•
•

Algumas das ferramentas usadas para desenvolver a estratégia financeira são:
Orçamento de receitas e despesas
Orçamento de fluxo de caixa
Demonstração de resultados
Balanço

Cada um destes três pilares estratégicos é apresentado mais pormenorizadamente mais à
frente neste livro. Para uma gestão eficaz e para o sucesso da empresa, todos os três pilares
têm de ser definidos e geridos de forma ideal e interativa. Uma vez concluídos estes três
planos estratégicos, eles constituirão a base da atividade diária de gestão e da análise dos
quadros superiores.

Gestão tática para avançar no sentido da visão
As declarações de visão e os planos estratégicos são ótimos e necessários, mas não são
suficientes. Têm de ser colocados em ação! Além disso, têm de ser aplicados atempada e
oportunamente e com um objetivo! Esta é a tarefa da gestão diária, minuto a minuto e
tática a realizar por todos os trabalhadores de uma empresa.
Tendo a visão em mente e o quadro das estratégias preparado, todos os trabalhadores
da empresa estarão prontos para a implementação. Os gestores têm a tarefa especial de
liderar e orientar esta atividade através da aplicação, adaptação e melhoria das atividades de
acordo com o plano estratégico, o que é necessário devido à natureza variável do ambiente
empresarial. Consequentemente, os gestores têm de avaliar constantemente o progresso,
identificar problemas e desvios à trajetória pretendida e dispor de uma compreensão
atualizada sobre o ambiente interno e externo à empresa.
A tomada de decisões é uma função-chave na gestão tática. No centro de uma boa tomada de
decisão está um pensamento informado e lógico a partir de uma boa base de conhecimentos
da informação relativa à empresa. Isto realça três ingredientes no processo de tomada de
decisão:
1. Os gestores necessitam de informações sobre a empresa. A informação não são simples
dados, como a quantidade de semente no armazém, o número de contratos com
agricultores de sementes ou o saldo bancário atual. São dados classificados, analisados,
sintetizados, referentes a outras fontes de dados e interpretados por forma a determinar
a importância e a relevância do cenário atual e dos problemas em mãos. Assim, por
exemplo, no que se refere à quantidade de semente em armazém, o gestor tem de saber
a respetiva desagregação de acordo com a variedade, idade e qualidade em relação aos
objetivos de produção originais e às vendas projetadas. Da mesma forma, com o saldo
bancário atual, a informação útil inclui a diferença do real relativamente ao orçamento,
as atuais necessidades de dinheiro e os influxos de dinheiro esperados imediatamente ou
no curto prazo.
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2. O conhecimento geral sobre empresas de sementes é a base para a interpretação e a
aplicação da informação à tomada de decisões. A informação por si só não valerá nada
se o gestor não dispuser dos conhecimentos gerais para compreender a forma como
ela poderá influenciar a empresa ou oferecer soluções para os problemas enfrentados.
Conseguir este conhecimento requer aprendizagem - a aplicação de uma pessoa ao
conhecimento das operações internas da empresa, a obtenção de conhecimentos sobre
o setor de sementes mais alargado e a economia agrícola, ambos dentro do país e em
todo o mundo através dos meios de comunicação, reuniões do setor do comércio de
sementes, organizações de serviços agrícolas, mercados de grãos, etc. Quanto mais uma
pessoa souber sobre a indústria de sementes e o contexto em que opera, melhor serão as
tomadas de decisões.
3. Por último, com boa informação e uma extensa base de conhecimentos, um gestor
será capaz de analisar as alternativas e tomar decisões. A importância de uma decisão
determina obviamente o tempo e o esforço necessários para reunir e analisar a informação
antes de tomar a decisão. No entanto, seja qual for a natureza da decisão, esta requer
um bom pensamento e vontade de agir. O pensamento lógico associado a sabedoria
permitirá uma boa tomada de decisões. Contudo, as boas decisões não são fáceis. Existe
uma série de perigos a evitar, tais como aceitar a primeira opção que parece ser capaz de
alcançar o resultado desejado ou ser influenciado por tendências resultantes de emoções,
pressão de outros, relutância à mudança, paragem prematura do processo de reflexão,
favorecimento de determinados gostos pessoais ou evitar resultados que não envolvam
benefícios pessoais. Talvez a pior armadilha não seja tomar uma decisão - tal apenas
provocará a persistência do problema ou resultará na possibilidade de a empresa perder
uma oportunidade. Se for tomada uma decisão que no final se verifica ter sido errada,
isso não é o fim, mas serve como modo de aprendizagem. Embora nem todas as decisões
sejam revogáveis ou reparáveis, estas são poucas e, na maioria dos casos, as empresas
conseguem ultrapassar más decisões ou decisões erradas e tirar partido dos seus erros.
Uma vez tomada uma decisão, esta tem de ser comunicada ao pessoal relevante e implementada
com zelo, empenho e de forma atempada. O objetivo de comunicar as decisões é garantir
que todos os envolvidos estão conscientes daquilo que a empresa se propõe alcançar. Mais
uma vez, é aqui que a liderança desempenha um papel fundamental. Os líderes ou gestores
raramente implementam decisões. Pelo contrário, motivam os trabalhadores a alcançar as
intenções das decisões. Por isso, o gestor age como treinador daqueles que implementam
a decisão, encorajando-os, monitorizando os resultados e incluindo os trabalhadores na
avaliação e melhoria do resultado da decisão. Este aspeto da gestão de uma empresa de
sementes abrange uma parte significativa das tarefas do gestor e requer, por isso, uma grande
atenção com a determinação de ser bem-sucedido.

35

Gestão da Indústria de Sementes em África

Ideias-chave
1. Os gestores das empresas de sementes aumentam a sua capacidade de serem bemsucedidos se:
• estabelecerem uma visão empresarial do que a empresa pretende alcançar para si 		
própria e para os seus clientes,
• desenvolverem planos estratégicos para as funções de marketing, produção e 		
financeiras da empresa, e
• conduzirem a gestão diária com tática no contexto do ambiente operacional corrente.
2. A consciência do posicionamento da empresa no cenário agrícola, económico e
sociopolítico atua como a base para as operações e o desempenho da empresa. Reunir e
interpretar esta informação ajuda a desenvolver e implementar os planos.
3. A visão, as estratégias e as táticas de uma empresa não são um domínio exclusivo dos
gestores. Embora os gestores desempenhem um papel importante na criação da visão,
na definição de estratégias e na implementação de táticas, a participação de todo o
pessoal no processo, pelo menos de alguma forma, contribuirá para um sentido global de
propriedade da empresa e de liderança do plano com vista ao seu sucesso.
4. A visão pode ser definida com base na pergunta e respostas dadas a uma “pergunta-chave”
relativa ao futuro desejado da empresa, tendo em conta o cenário empresarial.
5. As estratégias baseiam-se na visão da empresa, consideram as circunstâncias internas e
externas e estabelecem uma estrutura empresarial e modos de funcionamento de médio
prazo que permitam à empresa alcançar a sua visão.
6. A gestão tática refere-se à tomada de decisões, organização, motivação e liderança no
curto prazo, por vezes até momentânea, dos trabalhadores e dos recursos da empresa para
implementar estratégias que permitam progredir na direção da visão.
7. Os gestores devem coordenar a visão, comunicar as estratégias e criar as táticas da
empresa, ao mesmo tempo que motivam e lideram os trabalhadores para que ajam de
forma coordenada.
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Uma empresa de sementes vende sementes. Esta pode ser uma afirmação simples e óbvia,
mas no centro da questão, que é do que a estratégia de marketing de uma empresa de
sementes trata, tudo se resume a vender sementes. Embora simples, a afirmação está contudo
carregada de perguntas tais como: Vender sementes a quem? Vender sementes onde? Vender
quantas sementes? Vender que tipo de sementes? Vender em embalagens de que dimensão?
Vender sementes a que preço? ... Assim, a estratégia de marketing determina:
• Que sementes serão produzidas ou contratadas para venda,
• A quem, como, quando e onde serão as sementes vendidas, e
• Quais são os objetivos de vendas em termos de volume e valor.
A estratégia de marketing pode ser considerada como a chave da prosperidade da empresa,
porque sem vendas não há receitas e sem receitas não existe qualquer possibilidade de lucro.
Além disso, não faz sentido produzir ou obter sementes se não for para serem vendidas.
Assim, a estratégia de marketing é o “pipeline” da empresa, uma vez que canaliza o fluxo da
semente dos produtores aos clientes e serve como meio de gerar valor à empresa.
A estratégia de marketing inclui tudo o que é necessário realizar para vender produtos e
serviços aos clientes. As duas principais componentes são:
1. Combinar o cliente com o produto. Os agricultores só comprarão semente se for
mais produtiva e eficiente em termos de custos do que a semente guardada na exploração
(Caixa 3.1). Da mesma forma, os retalhistas só armazenarão semente se acreditarem que
será vendida e, assim, que ganharão uma margem. Além disso, o tipo de semente que
vendem, em conjunto com a dimensão da embalagem, a qualidade, as características e
o preço determinarão quem comprará a semente. A estratégia de marketing associa os
produtos da sua empresa a clientes particulares.
2. Compreender e competir com a concorrência. Uma empresa de sementes raramente
existe sozinha no mercado. E, mesmo que assim fosse, enfrenta a concorrência das sementes
guardadas nas explorações ou das sementes importadas. Por conseguinte, uma empresa
de sementes tem de saber quem é a sua concorrência e estar preparada para competir. Isto
requer um bom nível de conhecimento sobre a concorrência e as suas estratégias, bem como
descobrir e implementar formas de vender as sementes à frente da concorrência.
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Combinar o cliente com o produto
O marketing é o meio de colmatar a lacuna
entre a produção e o consumo (McCarthy
e Perrault 1990). Na indústria de sementes,
existe uma série de “lacunas” entre a empresa
e o consumidor, tais como:
• Lacuna espacial: Os agricultores estão
dispersos por uma área geográfica muito
grande, enquanto as empresas de sementes
estão normalmente localizadas em cidades e
as sementes são, com frequência, produzidas
em localizações particulares que podem distar
dos clientes. As empresas de sementes têm
de encontrar formas de tornar as sementes
acessíveis aos agricultores dispersos.
• Lacuna temporal: Os agricultores necessitam
das sementes para plantação em determinados
períodos do ano, enquanto a semente é
produzida com uma ou mais estações de
avanço relativamente ao período de venda.
As empresas de sementes têm, em geral, uma
oportunidade anual para vender sementes
aos agricultores. Se a perderem poderão ter
de enfrentar graves problemas financeiros.
• Lacuna em termos de informação: Os clientes
têm determinadas preferências e requisitos
relativamente à semente que desejam plantar,
enquanto as empresas de sementes dispõem
de informações sobre as variedades na sua
gama. A empresa de sementes pode ignorar o
que o agricultor quer, enquanto o agricultor
pode ignorar o que a empresa de sementes
oferece. O que é necessário é que as empresas
de sementes combinem os seus produtos
com as necessidades dos clientes.
• Lacuna em termos de valor: A empresa de
sementes valoriza a sua semente em termos
de preço e atributos, enquanto os clientes
valorizam a semente em termos dos benefícios
que obterão da produção da semente. Definir
os preços das sementes para um valor que
convença os agricultores a comprar é, por
isso, fundamental para garantir as vendas.
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Caixa 3.1. Sementes guardadas nas
explorações.
Tradicionalmente em todo o continente
africano, os agricultores guardavam as suas
próprias sementes de estação para estação e
usavam a sua experiência para selecionar e
manter as suas variedades. Estas sementes são
normalmente conhecidas como “variedades
locais” e apresentam um elevado grau de
variação e adaptação local. Muitas destas
sementes podem ser comercializadas dentro
e entre comunidades através de sistemas
informais de sementes. O acesso a variedades
melhoradas que foram cultivadas para darem
uma maior rentabilidade, ter uma maior
tolerância à seca, resistência a doenças ou
outras características desejáveis, realiza-se
normalmente através de sistemas formais de
sementes, incluindo regimes governamentais,
não governamentais e privados de multiplicação
e distribuição de sementes. Os agricultores
que acedem a variedades melhoradas podem
reter uma parte da colheita para plantação nas
estações seguintes. Assim, os agricultores nem
sempre obtêm sementes frescas de variedades
melhoradas do setor formal de sementes numa
base anual, mas utilizam sementes de variedades
locais ou variedades melhoradas, guardadas na
exploração.
O impacto da semente de variedades
melhoradas guardada na exploração para a
produtividade da cultura depende do tipo de
cultura, do tipo da variedade e das condições
de armazenamento das sementes na exploração.
Um mau armazenamento de sementes
guardadas na exploração terá uma influência
negativa na capacidade de germinação da
semente. A semente guardada na exploração de
variedades autogâmicas melhoradas apresenta
um desempenho semelhante ao das sementes
compradas. A redução no desempenho de
sementes de polinização livre guardadas na
exploração depende da extensão da origem da
contaminação por pólen estranho e do efeito da
autopolinização na cultura. A retenção de grãos
de híbridas, em especial de híbridas simples, para
utilização como semente é significativamente
negativa para o desempenho futuro da cultura.
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A estratégia de marketing é, em grande medida, sobre colmatar estas lacunas, reconhecendo
que o cliente determina o produto e o produto determina o cliente.
Por conseguinte, quanto mais conhecimentos uma empresa de sementes dispuser sobre os
clientes-alvo, melhor poderá dar resposta às necessidades dos clientes.
Identificar e compreender o mercado-alvo
Um mercado-alvo é o conjunto específico de clientes a quem a empresa de sementes pretende
vender as suas sementes e serviços (Scarborough e Zimmerer 1988). A um nível global, o
mercado-alvo pode ser considerado como todos os agricultores que cultivam a cultura para
a qual a empresa dispõe de sementes. Num estudo recente sobre o fornecimento de semente
de milho em nove países africanos do leste e do sul, a taxa média de adoção de semente
melhorada era na ordem dos 35%
(Langyintuo et al. 2008). Nestes nove países e com base na área estimada de cultivo de
milho, a quantidade de semente de milho plantada era de cerca de 295.000 t, mas a
dimensão do mercado de semente melhorada era de apenas 103.500 t. O aparente potencial
de crescimento no mercado de sementes é, assim, grande, em particular nos países com
uma atual taxa de adoção baixa de variedades melhoradas (tais como Angola, Etiópia,
Moçambique e Tanzânia).
No entanto, os mercados de sementes não são simplesmente determinados por estas macroestatísticas. A semente é comprada para e por agricultores em muitas situações diferentes e
espacialmente diversas. Por exemplo:
• Um agricultor individual pode comprar 2 kg de semente a um retalhista rural pequeno;
• Um filho de um agricultor que mora na cidade pode comprar 25 kg de semente num
grande supermercado e enviá-los para a mãe que vive numa área rural;
• Uma ONG pode comprar 500 t de semente de OPV embalada em sacos de 12,5 kg para
distribuição pelos agricultores recentemente afetados por umas cheias;
• Um comerciante agrícola pode adquirir 5 t de semente para armazenamento na sua rede
de lojas rurais; e
• Um concurso governamental pode solicitar a apresentação de propostas para o
fornecimento de 6.000 t de semente para um programa de distribuição de sementes.
Cada um destes clientes tem um perfil e necessidades diferentes, embora coexistam todos
no contexto de sistemas de fornecimento de sementes de um país que inclui os setores
formal e informal e sistemas de sementes guardadas nas explorações. Assim, a identidade do
mercado-alvo não é um exercício simples, mas requer uma análise cuidadosa dos sistemas
de sementes na gama de mercado de uma empresa. Algumas das perguntas a responder para
o estabelecimento e compreensão do mercado-alvo incluem:
1. Perguntas relacionadas com a geografia e o setor agrícola do mercado-alvo. Por exemplo:
• Em que área geográfica pretendemos vender?
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• Qual é a infraestrutura desta área, onde se encontram os principais centros de negócios,
centros de serviços de extensão governamental, redes viárias, instalações de transformação
de produtos agrícolas e empresas de fatores de produção?
• Onde se localizam as principais zonas de produção e os regimes de irrigação?
• Quais são as principais culturas produzidas, como são vendidas e quais são os perfis
sazonais de preços?
• Que ONG operam nesta área e que serviços e programas asseguram?
• Quem são as principais figuras políticas e os líderes empresariais na área?
2. Perguntas relacionadas com os clientes na área do mercado-alvo. Por exemplo:
• Quais são os clientes desejados - associações, agricultores individuais, associações de
agricultores, lojas de retalho, grossistas, agentes governamentais e/ou ONG?
• Quais são as características destes diferentes clientes? Diferentes perguntas têm de ser
colocadas relativamente a cada tipo de comprador de sementes, mas, em geral, deve
reunir-se informação sobre as suas características demográficas, níveis de rendimentos,
padrões de compra, padrões de utilização, métodos de cultivo, condições ambientais e
estados de risco.
• Quais são os produtos de sementes e as características de que os clientes necessitam na
área-alvo?
À medida que uma empresa de sementes avalia o mercado-alvo, os gestores têm de chegar à
conclusão de que é suficientemente grande para garantir o investimento no desenvolvimento
de produto, na produção e vendas; tem de ser acessível de modo a que os produtos possam
ser facilmente distribuídos no mercado e deve apresentar perspetivas de longo prazo, uma
vez que a empresa de sementes tem ciclos longos de desenvolvimento de produto e de
crescimento.
Reconhecer as oportunidades de mercado
As oportunidades dos mercados podem vir dos quatro cantos (Figura 3.1). Uma empresa de
sementes existe com uma quota de mercado atual e uma gama de produtos particular dentro
de um determinado mercado. A primeira oportunidade é aumentar a quota do volume
total num mercado existente com a gama de produtos atual da empresa. As principais
estratégias de marketing aqui serão competir com a concorrência através da promoção,
melhor distribuição, preços competitivos e assistência ao produto. No entanto, conseguir
obter uma maior quota de mercado dependerá, em última análise, de a atual gama de
produtos e a acessibilidade às sementes serem adequadas às necessidades de produto por
parte dos clientes no mercado.
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Produto atual

Novo produto

Mercado atual

Crescimento da quota

Penetração

Novo mercado

Desenvolvimento

Diversificação

Figura 3.1. As quatro principais oportunidades de marketing disponíveis às empresas de sementes.

Uma segunda oportunidade é lançar novos produtos num mercado existente, quer
substituindo produtos obsoletos quer fornecendo novas alternativas aos clientes. Este pode
ou não conduzir a um aumento da quota de mercado. O principal objetivo aqui é fornecer
aos clientes uma melhor seleção de produtos. Assim, as estratégias que lancem com sucesso o
novo produto num mercado competitivo estarão na vanguarda. Estas combinam promoção
e fornecimento de sementes, mas das duas, a disponibilidade de sementes é a chave para o
sucesso desta estratégia.
Muitas vezes um bom produto falhou por falta de semente, enquanto um produto bom e
apreciado se venderá a si próprio se os agricultores tiverem acesso à semente.
Abrir novos mercados com produtos existentes constitui uma terceira oportunidade para
uma empresa de sementes. Estes novos mercados podem localizar-se no país de operação ou
em países estrangeiros onde os produtos apresentem um desempenho fiável. Similarmente,
temos a oportunidade de entrar em novos mercados com novos produtos. O desenvolvimento
destas oportunidades tem de ser antecedido por um ensaio cuidadoso dos produtos para
confirmar a sua adaptabilidade e adequação aos clientes visados. Depois, a questão de como
entrar no novo mercado adquire a sua importância. Nos mercados estrangeiros, o passo inicial
mais fácil é exportar semente da base de origem para o novo mercado e assegurar a distribuição
através de um distribuidor local.
No entanto, em alguns mercados novos poderá ser necessário estabelecer operações de
produção de sementes e escritórios locais. Logo que se estabeleça uma posição num novo
mercado, as estratégias de marketing referem-se ao crescimento do mercado através da
promoção do produto e da competição com a concorrência.
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Compreender os critérios de compra do cliente
Um cliente só comprará um produto se este satisfizer pelo menos quatro critérios:
1. O cliente tem de precisar do
Caixa 3.2. O que é um “produto”?
produto (para uma definição de um
Um produto é o que uma empresa vende para
produto, consulte a Caixa 3.2). No
satisfazer a necessidade ou o desejo do cliente.
caso de sementes, o potencial valor
Um produto tangível pode incluir uma série de
genético contido na semente e em
benefícios intangíveis para o cliente, tais como
quaisquer itens adicionais associados
informação, serviço, competências e satisfação.
à semente fornecida por uma empresa
Para uma empresa de sementes, a potencial
tem de ser de maior valor para o
componente tangível é a própria semente, mas a
semente contém um potencial genético intangível
cliente do que a existente na semente
e é fornecida em embalagens de uma determinada
guardada na exploração ou em outras
dimensão que pode estar revestida com químicos.
fontes acessíveis de sementes. Assim,
Um produto de uma empresa de sementes tem
para comprar semente, o cliente tem
também muitas outras características intangíveis,
de reconhecer a sua necessidade por
tais como qualquer informação e serviços que a
aquela semente, apreciar o valor e a
empresa forneça com a semente. Uma empresa
sua utilidade.
de sementes tem de definir o que são os seus
produtos para saber como os comercializar de

Determinar as necessidades de
forma eficaz. Algumas destas características
podem ser mais importantes para alguns
sementes dos clientes constitui
clientes do que para outros, enquanto também
uma componente essencial da
apresentam oportunidades para competir com a
estratégia de marketing. Tal não
concorrência.
é apenas definido em termos de
genótipo (características varietais),
mas os clientes também têm necessidades relativamente à embalagem e à qualidade
da semente (ver a Caixa 3.3). A única forma de saber quais são estas necessidades é
conversando com os clientes e mostrando-lhes as opções, fazendo ao mesmo tempo
uma pesquisa sobre o que gostam e o que não. Adicionalmente, os clientes têm de
dispor de informação sobre os produtos de sementes disponíveis para determinar se o
que lhes é oferecido satisfaz as suas expectativas. Assim, o fornecimento de informação
é uma componente da estratégia de marketing essencial, mais importante do que a
publicidade.
O objetivo no desenvolvimento do produto é satisfazer os requisitos do cliente em termos
de todas as características básicas, bem como em atributos únicos que servem como as
principais vantagens de venda do produto. As características básicas dos produtos de
sementes que se aplicam a toda a gama de produtos incluem as expectativas de qualidade
da semente, padrões de embalagem da semente, estética da planta e desempenho varietal
básico em termos de potencial rentabilidade e desempenho agrícola. As características
únicas de vendas tornam-se então nas características defensivas e de utilidade da
variedade, tais como tolerância à seca ou qualidade de moagem, o que reduz os riscos de
produção e adiciona valor, respetivamente.
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2. O cliente tem de gostar do produto.
Mesmo que um produto satisfaça as
necessidades do cliente, o cliente não
comprará se não gostar dele. Isto tem
a ver com características estéticas da
embalagem da semente, o aspeto da
semente, o crescimento da planta e o
produto do grão final. O produto tem
de ser atrativo. Consequentemente, o
valor para cultivo e utilização não é o
único critério que um agricultor ou
cliente usa para comprar semente.
Esta questão de gostar ou não
gostar pode até ir para além das
características essenciais da semente,
chegando à imagem e aos serviços
da empresa, o que é normalmente
designado de marca da empresa. O
estabelecimento e manutenção da
marca são por isso importantes para
a estratégia de marketing.
Notoriedade da marca e notoriedade do
produto não são equivalentes. A marca
suporta o produto e ajuda o cliente a
identificar o produto a algo familiar. De
facto, uma marca forte pode influenciar
positivamente uma decisão de compra,
especialmente no cenário em que um
cliente esteja perante uma seleção de
produtos concorrentes similares. A
conceção de marca é, por isso, um meio
de criar a distinção e a diferenciação no
mercado.

Caixa 3.3. Lista de verificação das necessidades
dos clientes relativamente a sementes.
Qualidades relativas à embalagem das sementes
• Dimensão da embalagem – peso e contagem de
sementes
• Material da embalagem – durabilidade e
funcionalidade
• Rotulagem e informação – conteúdo
regulamentar e educacional; compreensão
• Atratividade e legibilidade
Qualidades relativas à própria semente
• Pureza - ausência de semente estranha e pureza
varietal
• Fitossanitária – sem doenças ou pragas
• Qualidade física – sem defeitos
• Aditivos de sementes – aplicação(ões)
apropriada(s) de pesticidas
Revestimento de cor – atratividade e aceitação
• Classificação da semente – dimensão, forma e
uniformidade da semente numa embalagem
• Qualidades relativas à variedade
• Potencial e estabilidade de rentabilidade  –
adaptação e adequação ao ambiente do agricultor
• Características defensivas - resistência importante
a doenças, resistência de carga, revestimento
da ponta, tolerância a pragas e a herbicidas,
maturidade, tolerância a tensões abióticas
• Características de utilidade –- cor do grão e da
sêmola, textura, facilidade de descascamento,
moagem, sabor, valor nutritivo, capacidade de
armazenamento, qualidade para cozinhar, etc.
• Características estéticas – altura da planta e da
espiga, fenótipo, postura e uniformidade da
espiga
Qualidades relativas ao serviço
• Acessibilidade à semente, incluindo entrega
• Assistência, tais como aconselhamento
agrónomo, gestão de reclamações, documentação
• Formas de pagamento – descontos, possibilidade
de compra a crédito, etc.
• Dias do agricultor e demonstrações

A marca não é o logótipo empresarial
per se, embora o inclua. A marca é uma
perceção mais abrangente do cliente
relativamente à semente e à empresa.
Assim, a marca é a imagem imediata,
as emoções e perceções da experiência
dos consumidores quando pensam na sua empresa de sementes e nos seus produtos. É,
por isso, todas as qualidades e aspetos tangíveis e intangíveis da empresa de sementes e
dos seus produtos. Construir a marca da empresa através do fornecimento de sementes de
qualidade de variedades de desempenho consistente, apoiado por um serviço excelente e
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acompanhado por uma embalagem e publicidade atraente e informativa irá longe na atração
e manutenção dos clientes. No final de contas, no entanto, a força da marca constrói-se
através da congruência entre a imagem do produto e o seu desempenho no campo. Quando
os agricultores ficam satisfeitos e tiram benefícios reais da utilização das sementes de uma
empresa, a confiança na empresa aumenta e a marca passa a ser reconhecida como fiável e
valiosa.
Definir os preços das sementes para um valor

3. O cliente tem de ser capaz de comprar que convença os agricultores a comprar é
o produto. Mesmo que o cliente precise e fundamental para garantir as vendas.
goste do produto, o preço pode determinar
se o produto é ou não comprado. A definição do preço constitui, por isso, uma parte
significativa da estratégia de marketing. Os fatores internos a considerar incluem o
custo de produção, o volume de vendas, a margem necessária para cobrir os custos
operacionais, a expectativa de lucro e os requisitos de despesas de capital. Os fatores
externos incluem o preço da semente relativamente aos custos de produção do cliente,
disponibilidade financeira do cliente e perceções de valor, utilizações competitivas dos
escassos recursos financeiros do cliente e níveis de preços das empresas de sementes
concorrentes Alguns métodos de definição de preços são seguidamente abordados.
4. O cliente tem de dispor de acesso ao produto. Este é um aspeto da estratégia de
marketing que é possivelmente o mais difícil de definir uma vez que os agricultores
estão dispersos por uma área geográfica muito vasta e, enquanto indivíduos, compram
quantidades relativamente pequenas de sementes. Por isso é que o estabelecimento
de uma rede de distribuição que assegure o acesso fácil dos agricultores às sementes é
fundamental para o sucesso.
Para o conseguir é necessário formar parcerias, agências ou realizar negócios com
comerciantes agrícolas, grossistas, associações de agricultores, ONG, operadores
de mercadorias agrícolas e a indústria de transformação de produtos agrícolas.
Adicionalmente, o apoio destes distribuidores em termos de facilidades de crédito,
informação, assistência a clientes, merchandising, publicidade, gestão de reclamações,
promoverá a sensibilização do cliente para os produtos e os pontos de venda.
Enquanto considera a forma de permitir o acesso dos clientes às sementes, procure também
formas de alargar os mercados a novos clientes. Poderão existir empresas e organizações
que foram esquecidas como potenciais distribuidores, tais como supermercados e estações
de serviço.
O recurso a agentes do agricultor ou a pessoal de vendas itinerante pode permitir um
contacto mais estreito com os agricultores rurais, mais do que através de armazenistas de
retalho centralizados.
As feiras de sementes também têm sido promovidas por ONG como meio de os comerciantes
informais e formais de sementes fazerem chegar as sementes aos agricultores. A publicidade
através de vários meios, em especial, estações de rádio locais, pode ajudar na medida em que
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o nome e a gama de produtos da empresa
de sementes se tornam conhecidos em áreas
não abrangidas pelos meios tradicionais.
Por último, o recurso a demonstrações no
campo e dias do agricultor mostram os
produtos a quem passa e a públicos-alvo e
cria interesse na semente.

Caixa 3.4. A influência da escolha da variedade
por parte dos agricultores.
Os agricultores decidem a variedade que compram,
mas as empresas de sementes desempenham um
papel importante influenciando as decisões de
compra através da distribuição e promoção.
Quais são então os possíveis impactos de uma
escolha certa ou errada de uma variedade por
parte de um agricultor?
Escolha certa da variedade:
• O agricultor tem a melhor hipótese de
beneficiar do potencial genético da variedade.
• É provável que o agricultor compre novamente
semente dessa variedade.
• Os agricultores ganham confiança na adoção
de variedades melhoradas.
Escolha errada da variedade:
• É improvável que o agricultor alcance a
produtividade da colheita desejada.
• É improvável que o agricultor compre
novamente semente dessa variedade.
• Diminuição da confiança dos agricultores em
adotar novas variedades.

Definição do preço da semente
Determinar o preço da semente é um
processo complexo uma vez que é
necessário considerar muitos fatores
internos e externos. Por definição, o preço
é o valor de troca de um produto ou
serviço, normalmente expresso em termos
monetários (Hutt e Stull 1992). Do lado
da empresa de sementes, o preço de um
produto é a principal determinante da
produção e o meio de conseguir receitas,
enquanto para o cliente, o preço é o custo do
valor de aquisição, benefício ou utilidade e
determina a quantidade adquirida. Preços
elevados ou a aumentar significam maiores
lucros e oportunidades de crescimento para
a empresa, enquanto para o cliente podem significar compras mais reduzidas ou compras
alternativas (Kohls e Uhl 2002). Por conseguinte, o preço atua como regulador dos custos
e receitas da empresa e as aquisições do cliente.
Os seguintes fatores influenciam o preço da semente:
1. O preço de um produto não existe isolado do mercado, mas é sempre relativo ao preço de
produtos substitutos. O preço relativo, e não tanto o preço absoluto, determina as escolhas
dos clientes. No que se refere à semente, o preço relativo em relação à semente guardada na
exploração é a relação básica que impulsiona as decisões de compra. Este é particularmente
o caso de culturas autogâmicas, uma vez que são verdadeiramente puras e a semente
guardada nas explorações é potencialmente de valor similar ao da semente comprada.
No que se refere à semente de milho, em particular a semente de milho híbrida, a
semente guardada na exploração sofre uma penalização em termos de rentabilidade.
Por conseguinte, o preço relativo é mais favorável à semente comprada. A investigação
da CIMMYT concluiu que a semente guardada na exploração de OPV melhoradas
rende cerca de 95% comparativamente à semente fresca da mesma variedade. Por outro
lado, a semente guardada na exploração de uma híbrida trilínea rende cerca de 68%
em comparação com a primeira geração de semente fresca (F1) da mesma variedade.
Outros produtos substitutos na indústria de sementes incluem produtos alternativos da
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mesma colheita, tais como OPV e híbridas, seja da mesma empresa ou da concorrência,
e colheitas alternativas. Por isso, na definição dos preços das sementes é necessário ter
em conta o preço relativo dos produtos e as suas diversas alternativas.
2. A relação de oferta e procura é um dos principais fatores na definição do preço, em
particular numa economia de mercado competitiva. Segundo Kohls and Uhl (2002), a
procura é a “relação de diferentes quantidades de uma mercadoria que os compradores
irão comprar a diferentes preços num determinado momento e local.” De uma forma
simples, quanto mais baixo o preço, mais semente será comprada e vice-versa. No que
se refere à oferta, esta é a “relação das diferentes quantidades que serão oferecidas para
venda a diferentes preços num determinado momento e local” (ibid.). Assim, quanto
mais elevado for o preço, maior será a oferta para venda e vice-versa. A curva de procura
e oferta indica a relação entre a quantidade e o preço das perspetivas dos compradores e
dos vendedores, respetivamente. Teoricamente, o preço de equilíbrio é o ponto em que
as relações de procura e oferta se cruzam.
A elasticidade de preço é uma medida da recetividade da quantidade oferecida e
procurada em relação às alterações do preço (ibid.). Com uma procura elástica de um
produto, se o preço descer uma determinada percentagem, a quantidade comprada
aumentará uma percentagem muito elevada. Por outras palavras, se o preço descer 10%,
a alteração em quantidade comprada será superior a 10%. Inversamente, com uma
procura não elástica, a quantidade comprada aumentará uma percentagem menor do
que a percentagem da diminuição do preço. A elasticidade da procura está relacionada
com o número de substitutos para o produto. As necessidades com poucas alternativas
apresentam curvas de procura não elásticas, uma vez que, em geral, os consumidores
compram sempre o produto independentemente do preço. Bens de luxo têm curvas de
procura elásticas, dado que os preços reduzidos irão, geralmente, aumentar a procura de
forma considerável.
As curvas de procura e oferta de um produto não são estáticas, mas dinâmicas. Existem
basicamente quatro cenários possíveis. Para uma determinada oferta, a procura pode
aumentar, de modo que o preço da semente pode subir sem redução das vendas. Segundo, a
oferta pode aumentar para uma determinada procura, fazendo com que os preços tenham
de ser reduzidos para conseguir a mesma quantidade de vendas. Terceiro, a procura
diminui enquanto a oferta aumenta, requerendo mais uma vez a redução do preço para
alcançar a mesma quantidade de vendas. E, quarto, o aumento da procura e da oferta, de
modo que os preços se mantêm inalterados, mas os volumes de vendas aumentam. Por
conseguinte, uma empresa de sementes tem de monitorizar constantemente a oferta de
sementes, tanto da sua própria produção, como a do conjunto do setor de sementes, bem
como a procura de sementes da comunidade agrícola.
A curva de procura de semente de milho pode ser considerada tanto da perspetiva do
agricultor individual como da perspetiva coletiva. Da perspetiva do agricultor individual,
em particular dos agricultores com pequenas explorações agrícolas, a procura de semente
é basicamente fixada pela área do campo e pelos padrões de cultivo.
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Nos casos em que o alimento de base é o milho, por exemplo, um agricultor plantará
uma área de milho com as dimensões que ele considera suficientes para garantir a
segurança alimentar da família. Os restantes campos serão plantados com culturas para
alimentos complementares (p. ex., amendoim e feijão) e culturas para venda (p. ex.,
algodão). Só retirará mais terra a outras culturas e a plantará com milho se o mercado
de milho for mais rentável do que o de outras culturas. Numa base coletiva, a procura
de semente de milho está, por isso, intimamente relacionada com o valor do potencial
mercado de grãos e de alternativas de uma agricultura de culturas mistas. Uma vez
que cada agricultor cultivará milho por uma questão de segurança alimentar, poderá
pensar-se que a procura de sementes não é elástica, mas isso depende da medida e do
desempenho relativo das alternativas, tais como de sementes guardadas na exploração,
OPV e variedades híbridas. Assim, a curva de procura de semente de milho é elástica,
em especial quando se consideram outras culturas alternativas.
No lado da oferta, a semente apresenta uma elasticidade relativamente elevada da oferta.
Os produtores de sementes responderão positivamente a preços superiores da semente,
em particular se estes forem anunciados antes da estação. No entanto, o inverso é
também verdadeiro: os produtores de sementes passarão para culturas alternativas se
o preço oferecido pela semente for relativamente menos rentável. Este facto tem sido
confirmado em países onde os governos impuseram controlos irrealistas dos preços
das sementes. Preços baixos legislados que conduzem a uma rentabilidade reduzida
asseguram pouco, se algum, incentivo à produção e oferta de sementes no mercado.
3. A relação de preço da semente relativamente ao grão e a produtividade dos agricultores
influencia a compra de sementes. Assim, para definir preços acessíveis das sementes,
um gestor de marketing tem de saber os preços atuais ou esperados dos grãos da
cultura a ser plantada e a produtividade dos agricultores em questão. No caso dos
agricultores que têm a opção de usar sementes guardadas na exploração, OPV ou
híbridas, as relações destas relativamente ao preço do grão influenciará a rentabilidade
do break-even necessário para cobrir os custos das sementes (Figura 3.2). À medida
que a relação preço da semente:grão aumenta, os agricultores têm de produzir
mais grão para cobrir os custos das sementes. Por conseguinte, quanto maior for a
produtividade da produção de grão, menor será a proporção de cultura colhida para
cobrir os custos das sementes. Similarmente, os custos das sementes representam uma
menor proporção dos custos de produção à medida que as rentabilidades e as receitas
aumentam. Em geral, se os produtores de milho produzirem mais de 1,5 t/ha, será
vantajoso usarem sementes híbridas.
Assim, preços mais elevados da semente só serão sustentáveis em mercados onde os
agricultores sejam altamente produtivos, os preços do grão relativamente bons e os
mercados de grãos acessíveis. Tal é evidente pela forma como os preços das sementes
variaram em África em 2008. Na África do Sul, onde as rentabilidades comerciais das
explorações de milho são elevadas, em particular em sistema de agricultura de irrigação,
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Figura 3.2. A rentabilidade do break-even do grão necessária para cobrir os custos da sementes
enquanto função da relação do preço da semente relativamente ao grão (assumindo uma taxa de
semente de 0,025 t/ha).

o preço de uma híbrido de milho trilínea foi na ordem dos 2,5 a 4,0 dólares norteamericanos por kg. Os preços das variedades híbridas simples e híbridas geneticamente
modificadas foram superiores a 5,0 dólares norte-americanos por kg. Inversamente,
noutros países africanos onde as rentabilidades médias dos pequenos agricultores eram
relativamente baixas, a semente híbrida trilínea foi vendida entre 1,2 a 2,0 dólares norteamericanos por kg.
4. Fatores independentes fora do controlo da empresa, tais como controlos governamentais e
flutuações das taxas de câmbio. Uma vez que estes estão maioritariamente fora do controlo
da empresa, pouco se poderá fazer para mitigar os seus efeitos. No entanto, no caso dos
controlos governamentais, o lobbying e a negociação poderão ajudar a definir níveis de
preços aceitáveis. Em conjunto com outros fatores externos, algumas estratégias que
podem reduzir a exposição e o risco, tais como seguros e crédito estratégico, podem ajudar.
Definição do preço das sementes
O volume de negócios de uma empresa é o produto do volume de sementes vendidas
e o preço unitário. Mas, conforme já referido, o preço afeta o volume de vendas.
Consequentemente, na definição do preço das sementes é necessário dispor de um objetivo
global claro (Machado 1996). Se o objetivo for aumentar os lucros, então será necessário
definir um preço que assegure a maior margem relativamente aos custos totais. Todavia,
se o objetivo for aumentar a quota de mercado, então a definição dos preços estará mais
relacionada com os preços dos produtos da concorrência do que com as margens per se,
tendo simultaneamente em conta a resposta dos clientes aos preços relativos. Conforme
indicado em cima, para uma determinada procura, a única forma de aumentar a quantidade
vendida é diminuir os preços, o que leva inevitavelmente a margens reduzidas para uma
determinada estrutura de custos. Assim, quaisquer reduções de preços que visem aumentar
a quota de mercado têm de ser acompanhadas por maiores volumes de vendas por forma
a conseguir um crescimento dos lucros. Alternativamente, se a intenção da empresa for
aumentar o volume de vendas entre os clientes que não compravam sementes até ao
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momento, a definição dos preços tem de ter em conta os preços dos grãos e os das sementes
e produtos alternativos. Por último, em alguns casos, os preços podem simplesmente ser
definidos num nível que assegure a sobrevivência da empresa, caso em que se considera
predominantemente o preço break-even.
A definição do preço de base das
sementes pode realizar-se segundo três
métodos, nomeadamente, definição de
preços orientada pelos custos, definição
de preços orientada pelo cliente e
definição de preços competitivos
(Kotler e Armstrong 1994; citados
por Machado 1996). Em alguns casos,
pode existir um sistema de preços
administrados, regulamentado pelo
governo. Este não tem, forçosamente,
de ser prejudicial para a empresa de
sementes, desde que os preços sejam
negociados de uma forma razoável entre
as três partes envolvidas (ou seja, os
agricultores, as empresas de sementes e
o governo). Seguem-se alguns exemplos
de cálculo dos preços das sementes.

Caixa 3.5. Definição de preços calculando o
custo mais a margem.
Na sua forma mais simples, o preço é igual ao custo
de vendas mais uma margem. A fórmula para este
cálculo é,
Preço = Custo de vendas / (1 – margem bruta)
Por exemplo, se o custo de vendas de uma
híbrida for 720 dólares norte-americanos/t, e a
margem bruta necessária for 40%, então o preço
da semente é 1200 dólares norte-americanos/t,
ou seja, 720 / (1 – 0,4) = 1200.
Este método pode ser refinado considerando as
despesas operacionais, o volume de sementes a ser
vendido e o lucro líquido necessário. Primeiro,
o custo unitário da semente é calculado e depois
adiciona-se a margem para calcular o preço.
Assim, se
Custo de vendas = 720 dólares norteamericanos/t,
Volume de sementes a ser vendido = 800 t,
Custos operacionais = 160 000 dólares norteamericanos, então
o custo unitário das sementes é calculado como,
Custo de vendas + (Custos operacionais / Volume
de vendas)

1. Definição dos preços orientada
pelos custos
Neste método de cálculo do preço
das sementes, o custo de vendas (ou
o custo das mercadorias vendidas, Assim, por exemplo:
Custo unitário de sementes
COGS) e as despesas operacionais
= 720 + (160 000 /800)
(por vezes designadas de custos
= 920 dólares norte-americanos/t
indiretos) são tidos em conta. O
Se o lucro líquido desejado for 25%, então o
método mais simples é calcular
preço das sementes é calculado como
Custo unitário das sementes / (1 – lucro líquido).
uma margem sobre os custos de
Assim, o Preço das sementes = 920 / (1 – 0,2)
vendas (Caixa 3.5), que, quando
= 1150 dólares norte-americanos/t
acumulado, será suficiente para
cobrir as despesas operacionais e
assegurar um lucro líquido. Alternativamente, o preço das sementes pode ser calculado
incluindo as despesas operacionais e o volume esperado de vendas de sementes.
No entanto, este método é difícil se for vendido mais de um produto, porque as despesas
operacionais têm de ser distribuídas pelos vários produtos.
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2. Definição dos preços orientada pelo cliente
A definição dos preços tendo o cliente em mente considera outros fatores para além
das margens internas necessárias. Em princípio, o preço é determinado estimando
que clientes estarão preparados a pagar por certos produtos. Este método terá em
consideração os custos de produção e as situações dos agricultores, em conjunto com o
valor das sementes em termos de qualidade e potencial genético. Por exemplo, quando o
potencial de rentabilidade da cultura de milho aumenta através de uma gestão intensiva
e de uma maior aplicação dos fatores de produção, a semente torna-se uma proporção
menor dos custos totais de produção.
Por conseguinte, poderá argumentar-se que esses agricultores estarão preparados para
pagar um preço superior pela semente, em particular se a semente apresentar um maior
valor genético do que as variedades alternativas.
Métodos alternativos de definição dos preços orientada pelo cliente podem incluir:
• definição de preços premium para novas variedades ou sementes com características
únicas (relacionadas com genética, embalagem ou revestimento das sementes);
• definição do preço das sementes com base numa mistura de produtos disponível,
		 por exemplo, dimensão da embalagem; e
• definição de preços reduzidos para atrair novos clientes, em especial onde se estiver
a explorar novos mercados ou a conquistar quota de mercado.
3. Definição de preços competitivos
O mercado de sementes é competitivo. São poucos os casos em que não existem
alternativas aos produtos de uma empresa, seja de outras empresas de sementes ou de
sementes guardadas na exploração. A definição de preços em relação à concorrência tem
de ser efetuada com prudência, tendo em conta as qualidades relativas do seu produto
e o posicionamento da marca. Eliminar a concorrência pode envolver uma guerra de
preços com poucos vencedores que não os clientes. Além disso, os clientes podem sentirse céticos em relação a produtos com preços consideravelmente inferiores à concorrência
porque podem pensar que tal se deve a defeito nos produtos. A definição de preços
significativamente acima dos da concorrência, embora possa ser justificável para a sua
empresa, pode conquistar pouca simpatia no mercado, exceto se existir um valor real
para o cliente. Consequentemente, os preços têm de ser definidos num nível que seja
aceite no mercado e que promova as vendas dos seus produtos.
Tendo calculado os possíveis preços dos produtos, estes têm de ser introduzidos na matriz
do orçamento global da empresa para garantir que se consegue um lucro líquido. Isto requer
que a soma dos volumes esperados de sementes vendidas seja multiplicada pelos preços de
cada produto, menos os custos operacionais, assegure um lucro líquido suficiente para uma
operação sustentável da empresa. Nesta fase, poderá chegar-se à conclusão que os preços são
demasiado baixos para alcançar o lucro líquido desejado, tendo de se realizar novos cálculos.
Ou, se não for possível ter preços mais elevados, devido às forças de mercado, então poderá
ser necessário reavaliar os volumes de vendas ou os custos operacionais.
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Seja qual for o método que uma empresa de sementes utilize para calcular os preços dos
seus produtos, haverá sempre um elemento de “descoberta do preço” no mercado (Kohls
e Uhl 2002). Este é um processo pelo qual os vendedores e compradores chegam a preços
específicos para uma determinada transação, o que está relacionado com os poderes relativos
de negociação de compradores e vendedores e das condições de venda. Por conseguinte, o
preço efetivo ao qual a empresa de sementes vende os seus produtos dependerá de quem
é e onde se localiza o comprador (p. ex., grossista na cidade, retalhista num meio rural ou
agricultor individual), das quantidades que estes compradores pretendem comprar e dos
termos comerciais da transação. Os agricultores individuais têm menor poder de compra
do que os compradores coletivos ou compradores de grandes quantidades. As sementes em
embalagens pequenas podem conseguir gerar um preço unitário superior ao das sementes
em grandes embalagens ou a granel. A atribuição de descontos, comissões e vendas a crédito
tem o efeito de diminuir o preço real. Isto requer que a política de definição de preços seja
estabelecida para os diversos tipos de produtos, compradores e transações. Uma vez definida,
esta tem de ser comunicada ao pessoal das vendas, a outros departamentos da empresa e aos
clientes, de forma a que a venda de sementes decorra sem problemas.
Gestão do ciclo de vida do produto
A semente é um meio de fornecer potencial genético aos clientes. Uma vez que as sementes
são cultivadas num ambiente em constante mudança no que se refere ao clima, tensões
bióticas e preferências do consumidor, o genótipo pode ser questionado ou não aceite, em
particular à medida que variedades melhoradas entram no mercado. Assim, é provável que
uma variedade tenha um ciclo de vida, o que implica quatro aspetos:
1. Os produtos têm uma vida útil limitada no mercado, o que no caso das sementes está
relacionado com fatores bióticos e abióticos e a constante mudança do mercado em
termos de procura;
2. As vendas dos produtos passam por fases distintas, do desenvolvimento à maturidade,
cada uma representando diferentes desafios, oportunidades e problemas para a empresa;
3. Os lucros crescem e diminuem nas diferentes fases do ciclo de vida; e
4. Os produtos requerem recursos de marketing, financeiros, de fabrico, de vendas e
humanos diferentes em cada fase do ciclo de vida.
Representação esquemática do ciclo de vida de um produto (Figura 3.3). O desenvolvimento
de uma nova variedade é um exercício dispendioso e moroso, mas uma vez lançada no
mercado, as receitas provêm das vendas. Por conseguinte, espera-se que os lucros cresçam com
o aumento dos volumes de vendas. Normalmente, um produto atingirá a sua maturidade
quando os volumes de vendas podem, devido a diversos fatores, diminuir. A duração do
ciclo de vida do produto e a forma das curvas de vendas e de lucros variarão de produto
para produto. Atividades de marketing, especialmente a promoção, podem encurtar a fase
inicial, aumentar a taxa da fase de crescimento ou alargar a fase de maturidade. Da mesma
forma, o aumento da produção de sementes pode influenciar consideravelmente a duração
e a escala de cada fase. Muitas novas variedades simplesmente falharam a penetração num
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Vendas e lucros

mercado devido à falta de produção de sementes. Além disso, a atividade da concorrência,
alterações nas práticas agrícolas dos agricultores ou o surgimento de novas doenças pode
reduzir a vida de uma variedade.
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Figura 3.3. Representação esquemática do ciclo de vida de um produto.

A duração média do ciclo de vida de um produto no mercado de sementes está também
relacionada com o número de novas variedades registadas anualmente. Em alguns países, o
registo de variedades é pouco frequente. Assim os agricultores têm poucas oportunidades
de aceder e beneficiar de novas variedades, e os produtos mantêm-se no mercado durante
muito tempo antes de existirem novas variedades disponíveis. O oposto é verdadeiro na
África do Sul onde as empresas de sementes registam inúmeros produtos todos os anos
e quase 75% das variedades no registo nacional têm menos de 7 anos (E. Goldschagg,
SANSOR, comunicação pessoal, 2009). No entanto, poucas variedades mantiveram a
presença no mercado por períodos muito longos. A mais notável é uma híbrida simples do
Zimbabué, SR52, lançada há mais de 50 anos e que ainda é procurada, em particular para
o mercado de milho verde cozido na África do Sul.
A gestão do ciclo de vida do produto gira em torno da monitorização do crescimento das
vendas e da quota de mercado relativa dos produtos. Isto foi formulado num esquema
designado de “matriz de Boston” (Figura 3.4; Henderson 1973). Um produto começa
normalmente o seu ciclo de vida como um “ponto de interrogação,” na medida em que
requer um investimento significativo para o lançar no mercado mas ainda tem de ser testado
e aprovado no próprio mercado. Se o produto atrair a atenção do mercado e o volume
de vendas começar a crescer, é considerado uma “estrela”. “Estrelas” são os produtos com
elevadas taxas de crescimento de vendas e que têm potencial para aumentar a sua quota
de mercado. Os produtos que conquistaram uma quota de mercado relativamente grande
são designados de “cash cows”, uma vez que, em geral, contribuem significativamente para
os lucros. De salientar, contudo, que a quota de mercado, por si só, não é uma medida da
contribuição de um produto para os lucros líquidos. Um produto com uma baixa quota de
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mercado pode ter uma maior margem bruta e contribuir, assim, mais para o lucro bruto do
que uma quota de mercado similar ou superior mas com uma margem bruta inferior. Os
produtos que sejam questionáveis são os que apresentam uma maior quota de mercado mas
com uma taxa de crescimento relativamente baixa, enquanto os “dogs” são os que têm uma
quota de mercado baixa e uma taxa de crescimento baixa.
A situação de marketing ideal seria ter todos os produtos como “cash cows” ou “estrelas”,
mas normalmente isso não é prático ou possível. Em termos gerais, numa carteira de vários
produtos, haverá um ou vários em cada categoria. A maioria do investimento em atividades
de marketing deve ser aplicada em elevar “estrelas” e “cash cows”. Se as vendas de um produto
começarem a diminuir poderá ser possível “reinventar” o produto através de uma promoção
(p. ex., com descontos e publicidade) ou modificando-o de alguma forma (p. ex., usando uma
nova embalagem ou aplicando uma nova aparência). Todavia, se os volumes de vendas de um
produto continuarem a diminuir poderá tornar-se num “dog”. Neste caso, se não for possível
restabelecer as vendas através da produção e da promoção, deverá ser descontinuado tão
rapidamente quanto possível para minimizar as perdas. Além disso, uma vez que os produtos
tendem a passar por estes ciclos de vida é necessário manter o investimento em investigação
e desenvolvimento para assegurar um fornecimento contínuo de novidades no mercado. Se
um produto “dog” não for rapidamente substituído por uma estrela em ascensão, poderá
perder-se uma quota significativa de mercado com os consequentes impactos negativos para
o desempenho de empresa.
Elevada

Taxa de crescimento relativa

Crescimento da
quota

Desenvolvimento

Baixa

Penetração

Diversificação

Taxa de crescimento relativa

Elevada

Figura 3.4. A “matriz de Boston”.
Nota: Esta figura ilustra os diversos cenários pelos quais um produto pode passar no seu ciclo de vida, desde o início
(“ponto de interrogação”) passando pelo crescimento (“estrela”), maior quota de mercado (“cash cow”) até ao declínio do
crescimento (“dog”).
Fonte: Henderson (1973).
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As vendas totais de sementes de uma empresa englobam a soma das vendas de variedades
individuais da carteira de produtos. Acompanhar os valores de vendas e a contribuição
proporcional de cada produto para o total é útil para gerir as atividades promocionais e
definir os objetivos de produção. Se o total de vendas estiver a aumentar ou a diminuir é
importante saber quais são os produtos cujas vendas estão a crescer ou a diminuir e quais
contribuem mais para a alteração das vendas totais. No exemplo hipotético apresentado
(Figura 3.5), as vendas totais nos primeiros cinco anos apresentem um ligeiro crescimento.
Embora uma variedade (B) contribua para a maioria das vendas, o aumento total parece
dever-se à introdução de uma nova variedade (C). Esta nova variedade ajudou a compensar
a diminuição de vendas da variedade A. Do ano 10 ao 15, os volumes de vendas da variedade
B diminuíram, mas as vendas totais continuam a crescer devido à introdução de novas
variedades. Cerca dos anos 15 a 17, verifica-se o pico das vendas totais, mas nenhuma
variedade sobressai individualmente. Três variedades (B, C e D) contribuem, cada uma,
com 30% a 35% das vendas.
Este exemplo simples serve para ilustrar a dinâmica da carteira de variedades de uma
empresa de sementes. As variedades terão um ciclo de vida devido às preferências dos
clientes, à influência da concorrência e alterações no ambiente biofísico. É provável que
as empresas de sementes que confiam apenas numa variedade ou as que não dispõem de
uma estratégia de desenvolvimento ativo de variedades enfrentem problemas de marketing
quando o mercado se alterar.

Volume de vendas (t)

8000

1

6000
4000
2000

Total
A
B
C
D
E
F

Percentagem das vendas totais

0
80%

2

60%
40%
20%
0%

0

5

10

Anos

15

20

25

Figura 3.5. Volume de vendas hipotético de seis variedades.
Nota: São A a F ao longo do tempo e a sua contribuição (1) absoluta e (2) proporcional para as vendas totais ao
longo do tempo.
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Estratégias de promoção de vendas
A promoção das vendas de sementes é a componente mais visível de uma estratégia de
marketing. Esta é a forma como a empresa se apresenta a si própria e os seus produtos
aos clientes e ao público. Na sua essência, a promoção é a comunicação eficaz na
qual o destinatário recebe e compreende corretamente a mensagem transmitida. A
comunicação bem-sucedida fundamenta-se na clareza, simplicidade, capacidade de ser
recordada e valor de interesse das expressões. No entanto, em qualquer comunicação,
existe o risco de má interpretação, de a mensagem transmitida não ser sempre igual
à mensagem recebida. Uma má comunicação pode resultar em consequências não
intencionais, o que deve ser evitado. Por isso, faça todos os esforços para assegurar uma
comunicação positiva.
A comunicação vem de uma fonte, contém uma mensagem e é enviada a um destinatário
através dos meios de comunicação. Um destinatário de uma mensagem comunicada
existe no seu próprio contexto. Isto influencia a forma como a mensagem é recebida. O
destinatário tem também determinadas perceções sobre a fonte e os meios usados para a
mensagem que irá influenciar ainda mais a forma como a mensagem é recebida. Por isso,
na preparação de estratégias de promoção de vendas, não é apenas a mensagem em si que
tem de ser determinada, mas é necessário considerar toda a imagem da empresa, o canal de
transmissão da mensagem e a situação e circunstâncias dos destinatários.
As estratégias de promoção abrangem cinco aspetos principais (Kohls e Uhl 2002):
1. O objetivo da promoção. São três os principais objetivos da promoção, nomeadamente,
lembrar, informar ou persuadir. Para uma empresa de sementes que vende sementes
de culturas que tem normalmente um período de venda curto no ano, o objetivo da
promoção será determinado pela fase do ciclo de produção de sementes. Antes da compra
de sementes, poderá ser dada maior ênfase em lembrar e informar os agricultores sobre os
produtos que estão disponíveis e as suas características. Durante o período de compra, o
fornecimento de informação e a persuasão poderão ser mais importantes para influenciar
as decisões de compra. Quando as culturas estão a crescer e se realizam demonstrações e
dias do agricultor, o objetivo é fornecer informação.
2. O tema ou atrativo da promoção. Neste caso, a estratégia de promoção tem de definir
que aspetos do produto serão comunicados. Isto está relacionado com o produto per se
e as suas diferentes características comparativamente às alternativas. Por um lado, pode
ser simplesmente o atrativo do preço ou pode ser chamada a atenção para aspetos únicos
do produto, tais como características associadas à embalagem ou à qualidade da semente
ou o valor para cultivo e utilização (ver a Caixa 3.3). O tema comunicado dependerá do
objetivo da estratégia de promoção.
3. O tipo de promoção. A promoção pode ser realizada de várias formas, tais como
publicidade abrangente nos meios de comunicação, atribuição de descontos, oferta de
amostras gratuitas, demonstrações no campo de cultivo e de beira da estrada, realização
de dias do agricultor ou exposições, oferta de merchandising, atribuição de patrocínios
e utilização de representantes de vendas e serviços de assistência a clientes (tais como
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consultadoria agrónoma). A utilização de qualquer destes métodos adiciona custos à
empresa, mas pode ser eficaz para o aumento das vendas, quer através de preços mais
baixos quer aumentando as decisões do consumidor em comprar o seu produto em vez
de alternativas.
4. Os meios de promoção. Existem muitas opções no que se refere ao tipo de meios usados
para promoção, mas a seleção do mais adequado depende em grande medida dos pontos
anteriores. A utilização de estações de rádio locais é um meio eficaz para transmitir
informação a um grande número de agricultores, em particular quando as taxas de
alfabetismo são baixas. As mensagens orais são úteis durante o período de compra de
sementes. Nas cidades e vilas, os meios impressos e visuais (posters, sinalética, anúncios
em paragens de autocarro, etc.) são eficazes na transmissão da mensagem principal sobre
os produtos e serve como lembrança aos clientes da existência da empresa e dos produtos.
A utilização de materiais no ponto de vendas, publicidade na loja e vendedores com
merchandising visa persuadir os clientes a comprar. O contacto pessoal e as apresentações
são particularmente úteis em dias do agricultor e grupos de discussão para fornecer
informações sobre as variedades.
5. O objetivo da promoção. Com sementes de cultura temos tendência para pensar
em estratégias de promoção orientadas para os próprios agricultores pois são eles
quem cultiva a semente. Mas, em muitas comunidades, a agricultura é realizada por
mulheres que podem não ser quem toma das decisões nas suas famílias. Além disso, em
situações onde existe uma migração urbana significativa, quem compra as sementes são
frequentemente os migrantes urbanos que enviam as sementes para as suas casas rurais
para produção. Uma quantidade significativa de semente não é vendida diretamente
pela empresa de sementes ao agricultor, mas através de retalhistas e agentes. Por último,
no caso de alguns produtos com características utilitárias particulares, tais como milho
doce ou milho bebé, o objetivo da promoção pode não ser tanto o agricultor mas
a indústria de transformação de produtos agrícolas. Por conseguinte, uma empresa
de sementes tem de determinar onde é que as atividades de promoção terão maior
impacto para aumentar os volumes de vendas.
Demonstrações de campo e dias do agricultor
As demonstrações de variedades são usadas para apresentar produtos novos e atuais aos
agricultores com o objetivo de criar a sua procura. Normalmente, somente algumas
poucas variedades novas são demonstradas em conjunto com uma ou duas variedades de
verificação conhecidas e mais comuns em parcelas grandes e não replicadas nos campos dos
agricultores. As demonstrações do mesmo conjunto de variedades podem ser realizadas em
diversos locais, até no mesmo distrito.
A escolha das localizações é importante para a promoção - selecionar agricultores de sucesso
e com influência, estrategicamente localizados, contribui para a eficácia das demonstrações
(ver a Caixa 3.6). Criar uma sinalética grande e claramente legível para as demonstrações
assegura que quem passa e os convidados do dia do agricultor possam identificar as
variedades apresentadas.
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A decisão de realizar um dia do Caixa 3.6. Critérios de seleção do local para
agricultor num local de demonstração demonstrações promocionais.
depende da atratividade e localização
• Agricultor - os outros agricultores respeitam e
da demonstração. Evite culturas
aprendem com o agricultor? O agricultor está
fracas e selecione apenas aquelas
recetivo e disposto?
que têm um bom crescimento e • Gestão - a gestão na exploração é boa?
que demonstrarão claramente as • Agricultor prestável - o agricultor ajuda os outros?
vantagens das novas variedades. Não
• Questões sociais - os outros agricultores podem
existe um formato fixo para um dia
visitar livremente a exploração?
do agricultor, mas as componentes• Exploração representativa - a exploração representa o
chave incluem a apresentação das
mercado-alvo em termos de solo, pluviosidade, etc.?
variedades pelos agrónomos da
• Visibilidade - existe largura suficiente de frente,
empresa ou representantes de vendas,
o trânsito passa a que velocidade, os transeuntes
palestras gerais sobre gestão de
passam com que frequência?
culturas, avaliação dos agricultores das • Acessibilidade - o local é facilmente acessível para
variedades e, naturalmente, comida e
os dias do agricultor?
bebida! Os agricultores serão atraídos • Ponto focal - a localização é central para o
pelos dias do agricultor se existirem
mercado-alvo?
brindes (p. ex., chapéus, t-shirts) e • Local novo - a localização ainda desperta o interesse
boa informação (p. ex., materiais
da comunidade?
publicitários e educacionais). Uma vez • Liderança local e pessoal de apoio - os líderes da
que a gestão agrónoma é um elemento
comunidade e pessoal de apoio foram envolvidos
na seleção do local e organização do dia do
importante da produtividade da
agricultor?
cultura, a demonstração de tecnologias
agrícolas avançadas e discussões sobre Fonte: B. Nyakanda, comunicação pessoal, 2008.
gestão agrícola, em conjunto com as
apresentações das variedades, ajudarão
os agricultores a adquirir novas competências.
Venda de sementes
Somente as vendas produzem receitas e lucros. Sem vendas, não existe necessidade de
produzir, de realizar investigação ou até de continuar como empresa de sementes. Vender
sementes é, assim, realizar efetivamente as vendas que geram receitas e lucros. Na estratégia
de marketing, uma empresa de sementes definirá os objetivos de vendas dos produtos de
acordo com calendários. A equipa de vendas é depois responsável por garantir que esses
objetivos de vendas são alcançados. Os objetivos de vendas só serão alcançados se a equipa
de vendas se centrar em atividades que façam avançar o processo de vendas com qualquer
cliente, efetivo ou potencial.
A maioria das vendas de uma empresa de sementes não será realizada diretamente aos
agricultores, mas através de intermediários, tais como grossistas e retalhistas. A equipa
de vendas irá, por conseguinte, implementar a sua técnica de vendas com vista a receber
encomendas dos intermediários, baseando-se nas vantagens que o intermediário pode
obter por armazenar e vender sementes. Os intermediários não estarão tão interessados
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nas características do produto per se, quanto na potencial revenda dos produtos a clientes
e nas condições comerciais que a empresa de sementes lhes poderá oferecer. Conhecer os
limites do preço, descontos, termos de crédito e volumes de fornecimento permitirá à
equipa de vendas negociar as vendas com os armazenistas. Além disso, a oferta de materiais
promocionais, apoio de merchandising e informação no ponto de venda pode ajudar a
convencer os intermediários a armazenar sementes.
Uma vez que as sementes de culturas só são, normalmente, vendidas por um período
curto durante o ano, a atividade de venda efetiva da equipa de vendas será altamente
concentrada. No entanto, o esforço de vendas não fica parado durante o resto do ano.
Bem antes de se iniciar a época das vendas, os potenciais armazenistas são visitados para
explorar vendas futuras, informar os compradores sobre os benefícios e oportunidades de
vendas do armazenamento de sementes e formar os diretores da loja sobre armazenamento
e manuseamento de sementes. Imediatamente antes da época de vendas reúnem-se as
encomendas, negociam-se as condições comerciais e a semente é entregue para garantir que
os armazenistas dispõem de stocks suficientes logo que os agricultores começam a procurar
as sementes. Durante a época das vendas, os armazenistas são regularmente visitados
para controlar os níveis de stocks, os progressos das vendas, o merchandising da loja e a
necessidade de mais fornecimentos. A deslocação de stocks de centros de retalho de baixa
rotação para centros de rotação elevada, a realização de promoções de vendas de curto prazo
em áreas em retração ou estagnadas e a realização de transações de vendas serão uma parte
significativa das atividades da equipa de vendas durante esta época. À medida que a época
de vendas vai terminando, as atividades incluirão a organização das devoluções de stocks e
cobranças. Uma avaliação anual das vendas e do desempenho dos armazenistas fornecerá
informação para o planeamento dos futuros objetivos de vendas e atividades.
Serviços de assistência a clientes e gestão de reclamações
Os serviços de assistência a clientes são necessários antes e após as vendas. Antes de uma
transação de vendas, a assistência envolve principalmente o fornecimento de informação
que permita ao cliente tomar a melhor decisão relativamente à seleção da variedade ou
da quantidade de semente a comprar. No ponto de venda, o cliente espera receber uma
assistência que torne a transação numa boa experiência. A assistência pós-venda pode incluir
serviços tais como o fornecimento de sementes ao cliente, fornecimento de informação
sobre plantação e gestão, acompanhamento do crescimento e do desempenho da cultura e
o processamento de reclamações. O objetivo destes serviços é manter e promover relações
benéficas mútuas de longo prazo entre o cliente e a empresa. Os tipos de serviços dependerão
obviamente de quem é o cliente - se grossista ou agricultor.
Um dos aspetos mais difíceis mas cruciais da assistência a clientes é a gestão de reclamações.
A forma como uma reclamação é tratada pode determinar se a compra futura do cliente está
garantida ou perdida, podendo também ter um impacto muito maior através das interações
do cliente com outros clientes. As reclamações na indústria de sementes estão principalmente
relacionadas com o desempenho da semente na germinação e florescimento, mas existe uma
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série de outras situações que podem dar origem a reclamações, tais como a natureza das
atividades promocionais, assistência no ponto de vendas, gestão de conta e desempenho do
produto relativamente às expectativas e publicidade.
A natureza das investigações de uma reclamação depende do tipo de reclamação (Tabela
3.1), mas a chave para uma boa gestão de reclamações é a rapidez, simpatia e honestidade
da resposta. Ignorar ou um tratamento injusto de uma reclamação é um caminho certo para
provocar um descontentamento ainda maior. Pelo contrário, responda de forma pronta e
responsável, como se segue:
• Receba as reclamações com respeito e orientado para encontrar uma solução à reclamação
e não para a defesa de si próprio perante quem reclama;
• Reúna e registe todas as informações relevantes, separando o importante do irrelevante,
o factual do fictício, o objetivo do subjetivo;
• Recupere, quando apropriado, os documentos da transação, embalagem das sementes e
rótulos das sementes; e
• Realize investigações com integridade e honestidade.
• Informe quem reclama sobre os resultados com honestidade, humildade e soluções.
Uma vez reunida toda a informação relevante sobre a reclamação, determine a sua causa real
e onde se verificou efetivamente a falha. Mesmo que se conclua que a falha reside no cliente
(por exemplo, armazenamento deficiente na exploração) ou devido a condições climatéricas
(falta de chuva durante a plantação), use-o como meio de educar o cliente. Quando a falha
reside na empresa de sementes, assegure-se que a culpa é assumida de forma honesta e que a
restituição é realizada para restaurar a confiança do cliente na empresa. O custo de restituição
é, com frequência, bastante inferior ao de um tratamento injusto de uma reclamação. Encare
as reclamações como um meio de melhorar o seu serviço e a qualidade da semente, bem
como de manter boas relações com os clientes. Não considere as reclamações como uma
interação desnecessária e de confronto com um cliente.
É útil dispor de um “formulário de registo de reclamações” para ajudar a investigação das
reclamações e um “livro de reclamações” para registar e avaliar a frequência e natureza
das reclamações (Anexos 1 e 2). À medida que as reclamações são recebidas e registadas
no livro de reclamações poderá surgir um padrão que informa a gestão sobre problemas
no controlo de qualidade, em fases particulares da cadeia da semente. Estas poderão ser
depois retificadas. Isto também assegura uma medida objetiva sobre o desempenho da
empresa relativamente à qualidade da semente no longo prazo e o custo que isso tem
para a empresa.
No que se refere a problemas de germinação, é raro que a causa de germinação fraca resida
na própria semente (desde, naturalmente, que a qualidade da semente seja garantida). Em
geral, depois da investigação do armazenamento na loja ou na exploração, das condições de
plantação ou de padrões de pluviosidade, constata-se frequentemente que as condições para a
manutenção da viabilidade da semente e de uma boa germinação são bem inferiores ao ideal
(ver a Caixa 3.7), mas essa não é razão para rejeitar as reclamações de germinação como sendo
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Tabela 3.1. Reclamações normalmente relacionadas com as sementes e as principais questões a
investigar para determinar a causa e a natureza do problema.
Reclamação

Principais questões a investigar

Insatisfação com a transação

• Questões de quem, onde e quando relacionadas com a transação de vendas
• Conflito interpessoal ou erros na transação ou ambos?

Insatisfação com a conta
relacionadas com a gestão
da transação

• Questões de quem, onde e quando
• Pormenores da transação
• Condições de crédito e cálculo de juros

Quebra da embalagem
das sementes

•
•
•
•

A semente foi comprada onde e quando?
Como foi manuseada a semente?
Quando e como foi embalada a semente?
Qual o número de lote?

Gorgulho e pragas no
armazenamento nas bolsas
das sementes

•
•
•
•

A semente foi comprada onde e quando?
Quais foram as condições de armazenamento?
A semente foi tratada quanto a pragas de armazenamento?
Qual o número de lote?

Defeitos excessivos das
sementes (quebra, danos por
insetos, tratamento deficiente
da semente)

•
•
•
•

A semente foi comprada onde e quando?
A semente foi processada quando?
Qual o número de lote?
Como foi armazenada e manuseada a semente?

Germinação fraca

•
•
•
•
•

A semente foi comprada onde e quando?
Quando foi processada a semente?
Qual o número de lote da semente?
Onde e como foi armazenada a semente?
Como eram as condições na sementeira?

Desempenho agrónomo
inesperado

•
•
•
		
•
•

Qual o número de lote da semente?
A semente foi comprada onde e quando?
Que práticas de gestão agrónoma foram aplicadas à cultura 			
(data de plantio, fertilizante, herbicidas e pesticidas)?
Quais eram as condições climatéricas (pluviosidade e temperaturas)?
Verificaram-se surtos incomuns de pragas ou doenças?

Variedade não verdadeira
relativamente ao tipo

Qual o número de lote da semente?
A semente foi comprada onde e quando?
Quem produziu a semente e o que indicam os relatórios de inspeção 		
relativamente à certificação?
A semente foi processada onde e quando?
A semente foi armazenada na exploração?
No momento da compra e da sementeira, a semente encontrava-se na 		
embalagem original da empresa?
Existiu alguma possibilidade de mistura de sementes depois da compra 		
e antes da plantação?

•
•
•
		
•
•
•
		
•
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simplesmente uma falha do agricultor. As reclamações sobre a germinação podem servir como
uma forma útil de interagir e educar os agricultores sobre métodos de plantação, enquanto a
substituição da semente, mesmo que a falha não estivesse na semente, representa um pequeno
custo em comparação com a boa vontade e uma assistência valiosa dada ao agricultor.
Distribuição de sementes
A semente é viva, delicada e volumosa, sendo normalmente vendida somente durante um
período breve durante o ano. Por conseguinte, o sistema de transferência da semente do
armazém para o mercado tem de ser conducente à manutenção da viabilidade da semente,
satisfazendo em simultâneo os requisitos dos clientes quanto a um fornecimento atempado
e suficiente. Embora uma empresa de sementes possa vender ao agricultor diretamente a
partir do seu próprio armazém, é mais comum que a semente seja canalizada aos agricultores
dispersamente distribuídos através de intermediários, tais como grossistas, retalhistas
e agentes. Selecionar os canais comerciais apropriados é, por isso, importante para uma
estratégia de marketing de sucesso.
Os grossistas ou depósitos de sementes são as empresas que vendem a maioria das suas
sementes (e outros produtos) a outras empresas (retalhistas) ou organizações, mais do que
diretamente ao agricultor. Os retalhistas venderão a maioria das suas sementes e outros
produtos a agricultores.
Uma empresa de sementes com um mercado-alvo disperso pode considerar a indicação de uma
série de grossistas estrategicamente localizados como uma ajuda para assegurar aos retalhistas
rurais um acesso mais fácil a sementes para posterior venda aos agricultores (Figura 3.6). Os
retalhistas incluem agentes, armazenistas de sementes, comerciantes agrícolas, a indústria de
transformação de produtos agrícolas, supermercados, quiosques e semelhantes.
A assistência prestada e as condições comerciais oferecidas a cada um dos intermediários
dependerão do volume de sementes vendido e da solvência do cliente. Em geral, os grossistas
recebem um crédito de 30 a 90 dias por armazenar semente, enquanto os retalhistas e os
agricultores pagam a pronto, por vezes com descontos de quantidade. Em alguns casos, os
grossistas ou retalhistas podem receber semente à consignação, mas isso é mais arriscado e
difícil de gerir. Normalmente, as empresas de sementes empregam representantes de vendas
para gerir as encomendas e transações com os grossistas e para promover o armazenamento de
sementes entre os retalhistas. A distribuição de publicidade para o ponto de venda e expositores
das lojas promovem a sensibilização e as vendas junto do cliente. Além disso, a formação dos
gestores de loja e dos vendedores relativa ao armazenamento das sementes e às características do
produto ajudam a assegurar a viabilidade das sementes e as vendas, respetivamente.
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Caixa 3.7. Guia de diagnóstico de florescimento no campo.
Germinação fraca ou ausência de germinação
de sementes certificadas semeadas
Considere o seguinte:
• A semeadora bloqueou no momento da sementeira.
• Taxa muito baixa de plantação por engano.
• Espaçamento desigual das filas devido a problemas com a
semeadora.
• Semente comida por pragas ou pássaros.
• Semente roubada.
Replante logo que possível.

Escave secções das
filas semeadas; procure
sementes.

Existe O

NÃ

semente
SIM
Existem
brotos ou raízes
SIM

NÃ

A está seca
semente
esaudável?

SIM

NAO
Semente
inchada e viva?

SIM

NAO
A semente está
inchada mas morta e a
apodrecer?

SIM

NAO
Semente
danificada?

SIM

NAO
Replante logo que
possível!!

Vigor
normal mas
florescimento
lento/fraco?

SIM

NAO
Vigor fraco
ou crescimento
distorcido?
NAO
Sem problemas!!
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SIM

Considere o seguinte:
• Humidade insuficiente no solo para o início da
germinação.
• Plantação demasiado superficial e a semente secou.
Espere por chuva ou aplique irrigação.
Considere o seguinte:
• Baixas temperaturas a atrasar a germinação
– aguarde alguns dias.
• A chuva ou a irrigação atrasadas estão a atrasar a
germinação – aguarde alguns dias e verifique novamente.
Considere o seguinte:
• El suelo está anegado.
• Solo muito quente.
• O solo secou rapidamente depois da sementeira.
• A semente adoeceu.
• Condições fracas da sementeira (contacto fraco da
semente com o solo).
• Condições fracas de armazenamento da semente.
Nestes casos considere o replantio.

Considere o seguinte:
• Pragas no solo ou danos provocados por roedores.
• Danos mecânicos provocados pela operação da
semeadora.
A replantação poderá ser necessária se não existir
semente boa em quantidade suficiente.
Considere o seguinte:
• Temperaturas baixas – aguarde alguns dias e verifique
novamente.
• Plantação muito profunda – aguarde alguns dias.
• Superfície com crosta – parta a crosta, espere por chuva
ou irrigue.
• Solo com torrões – remova os torrões.
• Humidade insuficiente na altura da sementeira – espere
por chuva ou irrigue.
Considere o seguinte:
• Semente velha com baixo vigor.
• Condições fracas de armazenamento da semente.
• Temperaturas baixas.
• Queimaduras provocadas por fertilizantes.
• Danos por herbicidas ou pesticidas.
• Superfície com crosta – parta a crosta, espere por chuva
ou irrigue.
Poderá ser necessário replantar.
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Empresa de sementes

Grossista ou
depósito

Grossista ou
depósito

Grossista ou
depósito

Retalhista
Agricultor
Agricultor

Agricultor

Agricultor
Agricultor

Agricultor

Agricultor

Retalhista

Agricultor
Agricultor

Agricultor

Agricultor

Agricultor
Agricultor

Retalhista
Agricultor
Agricultor
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Agricultor
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Agricultor

Agricultor

Agricultor
Agricultor

Agricultor

Agricultor

Figura 3.6. Representação esquemática do fluxo de semente de uma empresa de
sementes aos agricultores através de intermediários.

Lidar com governos e ONG
Em alguns mercados, os governos e ONG podem ser compradores significativos de
sementes. A principal vantagem destes intermediários é a tendência que têm para adquirir
grandes quantidades de sementes, eliminando assim a necessidade de estabelecer e manter
uma rede de grossistas ou de retalhistas. A distribuição através de sistemas governamentais
e de ONG constitui também um meio de alargar e promover os produtos de uma empresa
de sementes sem gastos significativos em promoção de vendas. No entanto, as desvantagens
são o facto de nem sempre serem consistentes ou previsíveis em termos de requisitos de
quantidade, uma vez que a sua procura está frequentemente relacionada com assistência
a desastres ou apoios políticos através de sementes. O processo de compra de sementes é
normalmente realizado através de concursos imprevisíveis, podendo requerer embalagens
de dimensões estranhas ou únicas.
Adicionalmente, os calendários de entrega podem ser exigentes e as condições de pagamento
nem sempre serem as ideais.
Os principais aspetos para gerir encomendas governamentais e de ONG incluem:
• Envolver as autoridades, doadores e ONG para a compreensão do setor de sementes.
• Fornecer informação sobre a disponibilidade do produto, preços das sementes e
características das variedades.
• Lobby para encomendas antecipadas por forma a ajudar ao planeamento da produção de
sementes.
• Promover o envolvimento do setor do retalho na distribuição de sementes através de
sistemas de vales.
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• Encorajar uma distribuição apropriada de variedades de acordo com mega-ambientes e
requisitos dos agricultores.
• Observar normas de certificação de sementes, procedimentos de registo de variedades e
normas de boa embalagem para evitar a entrada de comerciantes de sementes falsas ou
sem escrúpulos.
• Acompanhar as distribuições de sementes e sistemas de ajuda com os representantes da
empresa, demonstrações e dias do agricultor para promover oportunidades futuras de
vendas junto dos agricultores que recebem essa ajuda.
Comercializar sementes em territórios estrangeiros
As vendas de sementes podem ser aumentadas pela exportação para países estrangeiros. Na
avaliação do potencial de um mercado de exportação, considere os seguintes pontos:
• Questões regulamentares. Consegue vender as suas variedades num país estrangeiro? Na
maioria dos estados africanos é necessário registar primeiro uma variedade no país antes de
esta poder ser comercializada. Os procedimentos de registo são morosos e dispendiosos e, por
conseguinte, o investimento necessário tem de ser avaliado face aos lucros futuros esperados.
• Estratégia empresarial. Como e através de quem deverá a semente ser vendida? Os mercados de
exportação poderão estar relacionados a organizações governamentais e a ONG de assistência
através de sementes ou constituírem um meio para estabelecer relações empresariais de longo
prazo num país estrangeiro. Os mercados internacionais de organizações governamentais e
ONG representam, normalmente, oportunidades de curto prazo que resultam de desastres
naturais, mas podem conduzir ao desenvolvimento de perspetivas de negócios de longo
prazo. Se o mercado estrangeiro for encarado principalmente como desenvolvimento de
negócios de longo prazo, então deverá realizar-se um grande planeamento estratégico relativo
ao estabelecimento de parcerias, programas de produção de sementes e marketing.
• Procedimentos de importação de sementes. As sementes previstas para importaçãoexportação cumprem os requisitos de importação-exportação? Os requisitos de
documentação para a exportação de sementes iniciam-se com a receção de uma autorização
de importação do país estrangeiro. Isto irá especificar as condições que têm de ser observadas
para a importação das sementes, o que inclui normalmente uma autorização de exportação,
certificado fitossanitário, certificado da OCDE de certificação das sementes, um certificado
internacional laranja ISTA, uma fatura comercial, uma certidão negativa emitida pelo banco
central e documentação de embarque. Para obter estes inúmeros documentos é necessário
um planeamento e organização antecipados.
• Pagamento das sementes. Como é que a transação se vai realizar? Normalmente, é possível
que os produtos não possam ser exportados para um país sem pagamentos antecipados ou
garantias de crédito internacionais. Assim, as exportações de sementes têm de se basear em
encomendas certas e pagamentos garantidos.
• Método de envio. Como é que as sementes serão transportadas até ao seu destino? Os
sistemas de transportes transfronteiras ou ultramarinos são muitas vezes lentos e expõem
as sementes a condições climatéricas desfavoráveis que podem reduzir a viabilidade das
sementes. O transporte aéreo é normalmente proibitivo em termos de custos, exceto para
pequenas quantidades de sementes de elevado valor. Por conseguinte, é necessário definir o
melhor método de transportar as sementes que assegure a manutenção da viabilidade e da
qualidade das sementes.
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Compreender e competir com a concorrência
Nos negócios, a concorrência é um facto da vida. Quase todos os negócios têm concorrência
e esta é também uma realidade no setor das sementes. As empresas de sementes enfrentam
concorrência não só das sementes guardadas nas explorações, mas com o crescimento do
número de empresas de sementes em África, a concorrência entre empresas irá aumentar.
Para sobreviver, uma empresa tem de conhecer a concorrência que enfrenta e implementar
medidas éticas para competir com ela.
Compreender a concorrência
O mercado de sementes está em constante mudança, tanto em termos de fornecedores de
sementes como da natureza das sementes a serem fornecidas. Assim, é necessário identificar
as várias fontes de concorrência e as suas características. A concorrência pode vir de:
• Importações ilegais, em particular nos casos em que os fornecimentos de sementes locais
são inadequados ou dispendiosos e os fornecimentos transfronteiras sejam adequados ou
mais económicos. As fronteiras em África tendem a ser bastante porosas, em especial
em tempos de escassez, e comerciantes sem escrúpulos podem tentar fornecer sementes
sem observar os procedimentos corretos. Essas sementes podem ou não ser de variedade
adequada ou qualidade garantida. A intervenção governamental é muito útil no combate
às importações ilegais de sementes.
• As importações legais podem constituir uma ameaça quando existe um diferencial
no preço das sementes ou da qualidade relativamente às fornecidas localmente. Essas
importações são normalmente de sementes de qualidade de variedades apropriadas.
• Grandes empresas multinacionais com grande capacidade de fornecimento de sementes
ou que dispõem de uma genética tecnologicamente avançada.
• Pequenas empresas locais que podem ser agressivas ou ter baixos custos operacionais e
que procurem entrar nos mercados.
• Sementes falsas vendidas por comerciantes sem escrúpulos. Estas sementes são
normalmente derivadas de grãos e podem ser vendidas em embalagens contrafeitas. Esta
é a forma mais perniciosa de concorrência no setor de sementes, uma vez que não só
mina o setor de sementes de qualidade garantida, mas constitui uma desvantagem para
os agricultores por lhes dar produtos de baixo desempenho. É necessário contar com o
apoio dos governos para eliminar esta forma de concorrência.
• As sementes guardadas nas explorações são um fator de concorrência a culturas
autogâmicas ou culturas de polinização livre. A concorrência mais perigosa é as empresas
emergentes que tentam ganhar a quota de mercado através de técnicas de vendas agressivas
ou do fornecimento de tecnologias únicas ou ambas.
Para conhecer a concorrência é necessário recolher informações relacionadas com as
estratégias de marketing, forças e fraquezas, características do produto e volumes de
produção da concorrência. Essa informação nunca estará completa nem será infalível, mas
pelo menos dará uma ideia das ameaças enfrentadas e do posicionamento da sua empresa
na matriz do setor de sementes (Figura 3.7). Em cada mercado existe uma procura total de
sementes, satisfeita em determinada medida por sementes compradas (incluindo programas
de apoio e distribuição de sementes), sementes guardadas na exploração (que também
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inclui sementes falsas) e importações de sementes. Na proporção de sementes plantadas
relativamente a sementes compradas derivadas do setor formal, uma série de empresas
pode estar a concorrer entre si, com as sementes guardadas na exploração e com sementes
importadas. A proporção de sementes plantadas relativamente a sementes compradas
diminuirá ou aumentará dependendo dos esforços combinados do setor formal em
produzir e comercializar sementes certificadas, do custo relativo das sementes certificadas
comparativamente às sementes guardadas na exploração e da economia e das políticas
macroagrícolas.
No setor formal, poderá existir um líder de mercado, com a maior quota de mercado.
Outras empresas de sementes podem ser identificadas como concorrentes, que prejudicam
a quota de mercado do líder de mercado ou que alargam as vendas de sementes para se
aproximarem ou ultrapassarem a quantidade vendida pelo líder de mercado. Os seguidores
que mantém ou perdem a sua quota de mercado ou ainda que enfrentam um declínio das
suas vendas não constituem uma ameaça ao líder ou aos concorrentes. Os concorrentes em
nichos fornecem sementes a mercados particulares não abrangidos por outras empresas. As
estratégias de concorrência de cada tipo de concorrente dependerão do seu posicionamento
no mercado. Os líderes tendem a ser defensivos, os concorrentes agressivos e os seguidores
passivos. No entanto, conforme anteriormente referido, a proporção de agricultores em
África que usa sementes melhoradas é geralmente muito baixa e, por isso, o nível de
concorrência entre empresas num mercado desses é inferior à concorrência enfrentada pelas
sementes guardadas nas explorações e pelas sementes do setor informal. Por conseguinte,
as empresas de sementes devem orientar-se mais para a expansão do mercado, fornecendo
sementes melhoradas, do que tentar prejudicar a quota de mercado de outras empresas.

Concorrente
Assistência através
de sementes
Seguidor

Líder de
mercado

Importações de sementes

Nicho

Semente guardada na exploração

Figura 3.7. O mercado de sementes é composto por todas as sementes plantadas pelos
agricultores.
Nota: Esta semente pode provir de sementes guardadas na exploração (incluindo o comércio informal de sementes), de
importações de sementes e do setor formal. Os regimes de ajuda de sementes, se existirem, obtêm a maioria das sementes
do setor formal ou das importações de sementes. Se existir mais do que uma empresa de sementes no setor formal,
estas podem caracterizar-se como líderes de mercado, concorrentes, seguidores ou intervenientes em nichos. A quota
de mercado de cada uma pode crescer ou diminuir comparativamente entre si e em função da quantidade de sementes
guardadas nas explorações usadas pelos agricultores.
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Competir com a concorrência
A maioria das empresas de sementes sabe que têm de
fazer mais do que esperar que as vendas melhorem.

“As más empresas ignoram a
concorrência; as empresas médias
copiam a concorrência; as empresas
vencedoras lideram a concorrência”
Philip Kotler

As empresas de sementes têm de ter a noção de que, mais
do que esperar a mudança, têm de ter uma abordagem
ativa para manterem a quota de mercado atual e aumentar as vendas de sementes, em especial
entre os agricultores que nesse momento não usam sementes melhoradas certificadas.
Na determinação das estratégias para competir com a concorrência é necessário estabelecer
a razão porque os clientes compram da concorrência e não da sua empresa. Os fatores a
considerar incluem:
• Preço. Os clientes desejam sempre uma “boa compra” e, assim, irão sempre comparar o
preço (valor) da semente certificada ao das alternativas.
• Qualidade. Os clientes pretendem produtos que deem resposta e apresentem um
desempenho de acordo com as suas expectativas.
• Por isso, considere como a qualidade da sua semente se compara à da concorrência.
• Facilidade de acesso. Em geral, os clientes preferem comprar no lugar mais conveniente.
A estratégia de distribuição visa colocar as sementes em lugares acessíveis?
• Adequação e adaptação das variedades. Os agricultores necessitam de sementes que se
adaptem aos seus requisitos. Se a gama de produtos de uma empresa for inadequada, será
necessário encontrar novas variedades que sejam preferidas aos produtos da concorrência.
• Publicidade. Com frequência os agricultores não dispõem de informações sobre variedades
de culturas, as suas características e área de adaptação. Os agricultores também não estão
muito familiarizados com os nomes das variedades.
• A publicidade e informação ajudam por isso os clientes a ficarem mais informados sobre
os produtos. Designar os produtos com nomes locais de memorização fácil ajuda os
agricultores a lembrar-se e a reconhecer as variedades entre os produtos da concorrência.
• Assistência. Os clientes podem preferir comprar sementes de empresas que disponibilizem
serviços agrónomos e uma boa assistência se tiverem problemas.
As estratégias de concorrência de cada tipo de concorrente dependerão da sua posição no
mercado. Enquanto líder de mercado, as estratégias defensivas serão dominantes. Estas
usam táticas de reforço da marca, procuram formas de expandir a dimensão total do
mercado e recorrem a meios de promoção para atrair novos compradores dos produtos. Os
concorrentes no mercado de sementes irão usar estratégias para aumentar a dimensão total
do mercado e conquistar quota de mercado aos líderes e seguidores. Estas estratégias podem
incluir políticas de preços competitivos, inovação de produtos, inovação na distribuição,
fornecimento de serviços melhorados, imagem de marca e publicidade intensiva. Os
seguidores de mercado tendem a imitar, copiar e adaptar as estratégias dos líderes de
mercado aos seus próprios produtos e serviços, com algumas melhorias ou variações. As
empresas de sementes que operam em nichos de mercado procuram nichos geográficos
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ou de clientes, desenvolvem produtos únicos, orientados para o cliente final, ou fornecem
produtos com características especiais destinados a mercados particulares. As estratégias de
marketing também tendem a ser muito orientadas e pessoais.
Por último, cada empresa irá procurar diferenciar-se no mercado através de produtos
inovadores, uma marca distinta e fornecimento de valor, mantendo a viabilidade e a
sustentabilidade através da gestão de custos, preços competitivos e procura de crescimento
do volume de vendas. As empresas de sementes bem-sucedidas satisfarão melhor os
clientes do que as suas concorrentes e, por conseguinte, conseguirão crescimento e
prosperidade, enquanto outras estagnarão e falharão. Além disso, a atividade competitiva
na indústria de sementes conduzirá à disponibilização de uma maior seleção de variedades
melhoradas aos agricultores, permitindo-lhes produzir uma vasta gama de produtos para
os mercados de matérias-primas e indústria e contribuir para o crescimento da economia
agrícola de um país.

Ideias-chave
1. A estratégia de marketing de uma empresa de sementes está principalmente centrada em
satisfazer as necessidades dos clientes em termos de produtos de sementes e em competir
com a concorrência.
2. Os produtos que uma empresa de sementes vende determinarão os clientes a quem
os poderá vender. Se uma empresa de sementes pretender expandir o seu mercado,
tal poderá só ser possível se os produtos disponíveis forem necessários para potenciais
clientes.
3. Os clientes a quem uma empresa pretende vender sementes determinarão a natureza do
produto que tem de ser fornecido. As empresas de sementes têm, por isso, de compreender
as necessidades de produtos dos seus clientes e implementar um desenvolvimento com
vista a obter os produtos desejados.
4. O produto que uma empresa de sementes vende não é simplesmente a semente, mas
inclui muitos aspetos tangíveis e intangíveis relacionados com as sementes, tais como o
potencial genético da variedade, a qualidade da semente, a embalagem da semente e os
serviços que são fornecidos com a semente.
5. A definição dos preços é um procedimento complexo que considera fatores internos e
externos. O preço da semente de uma variedade é sempre relativo à semente guardada
na exploração e à semente de produtos concorrentes ou alternativos. Internamente,
uma empresa de sementes tem de definir o preço da semente para garantir uma margem
bruta suficiente para cobrir as despesas operacionais e assegurar lucros suficientes para a
sustentabilidade e o crescimento.
6. A promoção de produtos abrange a comunicação eficaz dos principais atributos de uma
variedade e os serviços prestados pela empresa. O objetivo da promoção, em conjunto
com o tema, tipo e meios de promoção, tem de ser considerado em todas as campanhas
publicitárias.
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7. Vender sementes traz receitas para a empresa e é um meio de assegurar lucros. As vendas
ativas, em particular com intermediários, como grossistas e retalhistas, assegurará aos
agricultores o acesso à semente.
8. As empresas de sementes lidarão com as reclamações dos clientes. Estas, embora sejam
muitas vezes experiências desconfortáveis, podem constituir boas experiências de
aprendizagem e um meio de conquistar a fidelidade dos clientes se forem tratadas com
cortesia e profissionalismo.
9. Competir com a concorrência começa por conhecer e compreender as características da
concorrência. Somente depois é possível desenvolver uma estratégia para competir. Para
ultrapassar os concorrentes, centre-se nas características de produtos que são requeridas
pelos clientes e na qualidade do serviço.
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Investigação e Desenvolvimento de
Produtos Apropriados e Adaptados
As empresas de sementes bem-sucedidas não ignoram os requisitos do mercado e procuram
continuamente fornecer produtos melhorados para manter e aumentar a quota de
mercado. Assim, uma empresa de sementes necessita de uma estratégia de desenvolvimento
de produtos para orientar a identificação, registo, promoção e ampliação dos produtos
apropriados. O processo de desenvolvimento de produtos começa com a obtenção, onde se
cria uma variação genética que permita a seleção dos tipos de plantas desejáveis. O processo
de seleção rastreia os traços (características visíveis da planta) requeridos pelo mercado. Isto
envolve diversos métodos de ensaio dos novos tipos de planta relativamente às variedades
existentes mais populares, de modo a que apenas as melhores sejam mantidas e o seu
desenvolvimento prosseguido. Só depois da realização de ensaios suficientes que assegurem
um grau de confiança aceitável de que a nova variedade é melhor do que a existente, que
satisfaz os requisitos de mercado e que pode ser produzida fiavelmente de forma eficaz em
termos de custos, é que o novo produto poderá ser lançado no mercado. Normalmente, o
tempo necessário para a obtenção, seleção e lançamento de uma nova variedade varia entre
8 e 15 anos; consequentemente, este é um desafio dispendioso e de longo prazo.
O âmbito e o teor de uma estratégia de desenvolvimento de produto dependem em grande
medida da situação da empresa de sementes relativamente ao volume de vendas (ou mais
precisamente, o valor e a rentabilidade das vendas) e do nível de especialização de mercado
(Figura 4.1). O volume de vendas e o preço das sementes determinam o volume de negócios
e consequentemente a quantidade de fundos disponíveis para atividades de desenvolvimento
de produtos. Assim, uma pequena empresa de sementes com um baixo volume de vendas
disporá de menos recursos para gastar num programa de desenvolvimento de produtos
plenamente funcional. Uma empresa assim dependerá, por isso, muito do germoplasma
público disponível dos centros nacionais e internacionais de investigação agrícola. Mas,
o germoplasma público não é apenas útil para as pequenas empresas de sementes. Seja
qual for a escala das operações de uma empresa, o valor pode ser extraído de germoplasma
público, desde que seja útil no mercado.
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Figura 4.1. Uma representação esquemática do âmbito e das componentes de uma estratégia de
desenvolvimento de produtos de uma empresa de sementes relativamente ao volume/valor das
vendas e à especialização de mercado.
Nota: O germoplasma público é de potencial utilização numa vasta gama de situações; contudo a obtenção proprietária
e o licenciamento de germoplasma e de traços podem ser mais necessários com o aumento do volume de negócios
(rentabilidade) e a especialização de mercado, conforme indicado no diagrama pelas sombras mais escuras de cinzento.

As empresas de sementes existem no contexto de um cenário de mercado. Um mercado visado
por uma empresa de sementes pode ser mais ou menos sofisticado ou especializado. Alguns
agricultores podem requerer híbridas simples de elevado desempenho com traços especiais,
enquanto outros podem apenas necessitar de variedades de polinização livre porque o seu
ambiente de produção é arriscado ou porque não dispõem dos recursos suficientes para alcançar
rentabilidades elevadas. Nos casos em que uma empresa fornece produtos a um mercado menos
especializado, o germoplasma público pode ser a melhor fonte de variedades melhoradas. No
entanto, à medida que a especialização de mercado aumenta e os agricultores se tornam mais
perspicazes e exigentes, uma empresa de sementes pode sentir necessidade de realizar acordos
de licenciamento com fornecedores de germoplasma comercial se o germoplasma público não
fornecer os produtos apropriados. Tal pode ser o caso de traços particulares, tais como do milho
amarelo, milho verde, milho para pipoca e milho ceroso, ou em determinadas culturas onde
não existem fontes de germoplasma público, tais como algodão, soja, sorgo híbrido e vegetais.
Com o advento dos organismos geneticamente modificados (OGM), o licenciamento de
germoplasma e de traços tornou-se num lugar comum nos mercados em que os OGM
podem ser usados. Atualmente na África subsariana, os OGM só estão comercialmente
disponíveis na África do Sul, onde o milho, soja e algodão resistentes a inseticidas ou
herbicidas são comercializados. Estes traços geneticamente modificados só estão disponíveis
de algumas empresas multinacionais, mas outras empresas de sementes locais conseguiram
licenciar os traços e integrá-los no seu próprio germoplasma para comercialização. Estes
acordos de licenciamento envolvem normalmente cláusulas de direitos de patente, de
biossegurança e conservação. No Zimbabué e no Quénia existem regulamentos em matéria
de biossegurança e na maioria dos outros países africanos este tipo de regulamentação já
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está a ser desenvolvido. Alguns ensaios regulamentados e aprovados pelo governo de milho
geneticamente modificado foram realizados no Zimbabué e no Quénia, mas no momento
da publicação ainda não tinham sido registados nenhuns OGM. Este é um aspeto que o
setor de sementes tem de alterar rapidamente num futuro próximo no que se refere ao
desenvolvimento e comercialização de produtos se pretenderem que os OGM venham a ser
aceites em mais países africanos.
Embora os acordos de germoplasma público e de licenciamento possam fornecer fontes
úteis e económicas de variedades e traços, uma empresa de sementes pode ainda considerar
a possibilidade de estabelecer atividades proprietárias de obtenção. A decisão de realizar um
programa de obtenção proprietário é a função de, pelo menos, três aspetos:
1. Volume de negócios da empresa. Como referido, a investigação é uma atividade
dispendiosa. As empresas de sementes com atividades de obtenção proprietárias gastam,
geralmente, 3%–10% do seu volume de negócios em investigação. Assim, o volume de
negócios tem de ser significativo para assegurar fundos suficientes para um programa de
obtenção adequado e sustentável.
2. A disponibilidade e a adequação de germoplasma público e licenciável para o mercadoalvo. Em grande medida, o germoplasma público será uma boa fonte de produtos
“prontos”, enquanto podem existir também boas fontes de variedades úteis de outras
empresas de sementes numa base de direitos de utilização. No entanto, podem existir
casos em que a única forma de desenvolver germoplasma apropriado é através da
obtenção proprietária. Todavia, a decisão de iniciar um programa de obtenção só deve
ser tomada após uma cuidadosa análise da adequação de outras fontes de germoplasma.
3. Cenário do mercado. À medida que um mercado se torna mais diferenciado e
competitivo, uma empresa de sementes pode ter de desenvolver produtos mais únicos
que podem requerer um programa de obtenção proprietário. Contudo, mesmo com um
programa de obtenção proprietário, o germoplasma público e licenciado pode ser de
grande utilidade para o desenvolvimento e lançamento de variedades apropriadas.
Quer uma empresa disponha ou não de um programa de obtenção proprietário, isso
não invalida a necessidade de ensaios e seleção das variedades. Assim, uma empresa de
sementes, independentemente da sua dimensão, tem de dispor de uma estratégia para o
desenvolvimento de produtos. Quer a fonte de variedades melhoradas seja de produtos
públicos, licenciados ou proprietários, essas variedades têm de ser avaliadas face a variedades
de verificação interna e externa. Isto requer ensaios em número suficiente, localizados em
ambientes onde serão comercializados e de qualidade adequada para permitir uma avaliação
objetiva do desempenho e da aceitabilidade. Quanto mais perto um produto estiver do
lançamento no mercado, maior será a participação dos agricultores e utilizadores finais no
processo de seleção. Uma das principais causas para a falha de penetração no mercado de
um produto novo é o lançamento de uma variedade inapropriada devido a inadequação dos
ensaios e da avaliação dos agricultores e utilizadores finais.
À medida que uma empresa de sementes cresce em termos de volume de negócios e de
rentabilidade, a quantidade de dinheiro gasto em investigação irá, ou pelo menos deveria,
aumentar. Um bom exemplo disso é o da Pioneer nos EUA (Figura 4.2). A empresa começou
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no início dos anos 20 do século passado e nos primeiros 25 anos gastou quantidades
relativamente pequenas em investigação porque o mercado se baseava principalmente em
variedades de polinização livre e os agricultores não usavam práticas agrícolas avançadas.
Por volta de 1950 e 1960, a utilização de híbridas e fertilizantes por parte dos agricultores
começou a aumentar, bem como a quantidade gasta em investigação, por forma a testar e
selecionar os produtos melhorados que o mercado exigia. No entanto, a empresa ainda se
baseava muito em fornecedores de germoplasma públicos, bem financiados e prolíficos. A
partir de 1970 verificaram-se alterações significativas. Em primeiro lugar, foi introduzida
legislação para conferir proteção das variedades vegetais aos programas de obtenção
proprietários; segundo, a concorrência entre empresas de sementes aumentou à medida que
os agricultores se tornaram mais exigentes quanto a produtos de elevado desempenho; e
terceiro, o valor das vendas de sementes aumentou, o que permitiu a alocação de mais recursos
à investigação. Um desenvolvimento mais recente foi a ênfase dada à modificação genética
para conseguir resistência a insetos e herbicidas. Por conseguinte, atualmente, a Pioneer é
altamente dependente da estratégia de investigação e desenvolvimento proprietários. Estes
investimentos em investigação continuam a crescer e em 2009 eram muito superiores aos
valores de 1999.

Milhares de

Ajustado a dólares		
em 2001

2001 = $178

Patentes
de plantas
(1986)

Híbridas

UPOV
(1981)

An

o

Lei PVP
(1970)

Figura 4.2. Investimento total em investigação de milho realizado pela Crop Genetics Research of
Pioneer, EUA.
Fonte: Stephen Smith (Pioneer) e Vernon Gracen (Universidade de Cornell), 2008. Utilização autorizada.
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Estratégias de planeamento e de gestão de desenvolvimento 		
de produtos
Uma vez que o processo de desenvolvimento de produtos é um exercício dispendioso e
moroso, uma empresa de sementes tem de orientar e gerir o processo de forma a assegurar
o lançamento no mercado de variedades apropriadas e adaptadas. Para desenvolver os
produtos corretos, uma empresa tem de identificar o segmento do mercado-alvo e o(s)
requisito(s) do mercado nesse segmento (Figura 4.3). Isto irá determinar as questões certas
que necessitam de ser trabalhadas pelo departamento de investigação. Por outras palavras,
isto define os objetivos do desenvolvimento de produtos. Para alcançar estes objetivos é
necessário utilizar as ferramentas certas de forma eficiente.

Segmento de mercado

Questões certas

Requisito de mercado

MAIS
Ferramentas apropriadas

Produtos certos

Figura 4.3. Esquema do processo de orientação de uma estratégia de investigação.
Nota: O segmento de mercado e os requisitos determinam as questões certas ou objetivos da investigação. Em conjunto
com a aplicação das ferramentas apropriadas, serão desenvolvidos produtos que satisfazem os requisitos do mercado.

No desenvolvimento da estratégia de investigação para uma empresa de sementes é
necessário analisar dois aspetos (Figura 4.4). O primeiro é a importância da investigação.
Aqui a questão é “Estamos a trabalhar nas questões certas?” O segundo é a eficiência da
investigação, em que nos perguntamos “Estamos a usar as ferramentas certas de forma
eficiente?” A resposta a estas duas perguntas determinará o que será necessário fazer nas
atividades de investigação para serem mais eficazes na produção dos produtos certos para
lançamento no mercado-alvo.
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Elevada

Importância
da
investigação

Baixa

“Reforço das capacidades”
Orientação para o
planeamento, Implementação
e ferramentas apropriadas

“Continuar a avançar”
Melhoria contínua
das questões e
ferramentas certas

“Reinvenção ou
morte” As alterações
sistemáticas têm de ser
planeadas e realizadas

“Reinvenção ou morte”
Ênfase em estratégia e
programas - Trabalhar nas
questões certas

Baixa

Eficiência da investigação

Elevada

Figura 4.4. Estratégias de planeamento e de gestão para investigação enquanto função da
importância e da eficiência das atividades.
Nota: Adaptado de W. Janssen (2001).

No pior caso de um departamento de investigação estar a trabalhar em questões de pouca
importância para o mercado e de forma pouco eficiente, a empresa de sementes tem de
reinventar a sua estratégia de desenvolvimento de produtos ou arriscar-se a perder a quota
de mercado. Será necessário planear e realizar mudanças sistemáticas ou até drásticas.
A estratégia tem de identificar os requisitos de mercado e as atividades de investigação
têm de ser reformadas. Quando uma empresa tem uma investigação altamente relevante;
por outras palavras, quando as questões certas estão a ser abordadas, mas a eficiência é
baixa, então é necessário recorrer a uma estratégia de reforço das capacidades para que as
ferramentas certas sejam implementadas de forma mais orientada e eficiente. Por outro
lado, uma empresa pode considerar que as atividades de investigação são eficientes; ou seja,
muitas variedades novas estão a ser produzidas regularmente a preços razoáveis; no entanto,
a importância da investigação pode ser baixa e os produtos inadequados para o mercadoalvo. Neste caso, a estratégia requer reorientação, com ênfase na identificação das questões e
objetivos corretos. Por último, se a investigação de uma empresa de sementes for relevante
e eficiente, então a estratégia é manter o fluxo a funcionar tão eficazmente quanto possível.

Identificar as questões certas para o mercado-alvo
África é um continente vasto no qual as diversas combinações de climas, solos e altitudes
determinam a adequação e potencial das culturas. Mesmo em países particulares, o ambiente
biofísico é altamente variável. Esta variação, no entanto, apresenta padrões quando definidos
pela altitude, temperatura média do ar e pluviosidade anual. No que se refere ao milho,
foram identificados seis mega-ambientes (Figura 4.5), o que oferece um ponto de partida
para a identificação das questões certas para o desenvolvimento de variedades. É improvável
que as variedades de milho desenvolvidas para terras baixas secas sejam adequadas a outros
mega-ambientes, etc.
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Além disso, estes mega-ambientes cruzam as fronteiras nacionais, por isso, desenvolver uma
variedade num locale de um mega-ambiente deve permitir a transferência da variedade para
outros locales do mesmo mega-ambiente.

Fronteiras
Mega-ambientes
<todos os outros valores>
Terras baixas secas
Altitude média seca
Terras altas
Altitudes médias baixas húmidas
Terras baixas húmidas
Altitudes médias altas húmidas

Figura 4.5. Critérios usados para definir os mega-ambientes de milho da CIMMYT a nível global.
Fonte: P. Setimela et al (2005).

Em cada mega-ambiente, o milho está sujeito a ameaças e tensões bióticas e abitóticas
particulares (Tabela 4.1). Estas determinam o tipo de traços defensivos que uma variedade
de milho requer para crescer e prosperar. A seca é uma ameaça particularmente grave nas
terras baixas secas e a altitudes médias secas, mas mesmo nas altitudes médias húmidas
podem verificar-se secas a meio ou no final da estação. Por conseguinte, a tolerância à seca é
um traço de grande importância para todas as estratégias de desenvolvimento de variedades.
Ameaças de doenças, como pragas, estão muito relacionadas com os mega-ambientes, mas
a obtenção convencional para resistência às doenças é relativamente mais fácil do que para
resistência ou tolerância a pragas.
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Tabela 4.1. Principais tensões e ameaças abióticas e bióticas ao milho em seis mega-ambientes
de África.

Sitophilus spp

Prostephanus

Busseola fusca

DMR
Apodrecimento
da espiga
Striga

H. maydis

P. polisora

PLS

P. sorghi

GLS

E. turc

MSV

Chilo partellis

Pragas

Doenças

pH baixo

Seca

N baixo

África

Necessidade de
germoplasma

Tensão

Terras altas

2.0

2.8 4.3 3.0 3.5 1.0 1.3 1.3 1.3 4.3 5.0 5.0

1.8 4.0 4.5 1.5 3.8 3.0

Altitudes médias altas

3.0

2.0 3.8 2.8 2.3 1.0 1.0 2.3 1.3 4.3 4.8 5.0

1.0 3.0 3.5 1.5 2.0 1.8

Altitudes médias baixas 3.0

1.3 2.3 4.0 2.5 2.3 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.3

2.8 2.3 3.3 2.8 1.3 1.8

Altitudes média secas

1.3

1.0 1.0 4.3 3.5 4.5 4.3 4.0 5.0 4.5 4.3 5.0

3.3 3.8 2.8 3.8 2.5 3.0

Terras baixas húmidas
Terras baixas secas

3.0
1.0

2.3 3.3 3.0 2.0 4.5 4.8 4.8 5.0 2.5 1.8 2.0
1.5 1.0 5.0 1.8 4.5 4.8 4.3 4.8 3.8 2.8 3.0

2.3 2.3 1.0 5.0 1.0 1.8
3.5 2.3 1.3 4.8 2.0 2.5

Nota: Os números nas células indicam a gravidade da tensão ou da ameaça, 1 = elevada e 5 = baixa. Da mesma forma, o
código de cor indica a gravidade da tensão ou da ameaça, vermelho e rosa = elevada, amarelo = moderada e azul = baixa.

Tendo determinado o principal mega-ambiente do mercado-alvo, em conjunto com a
identificação das principais tensões e ameaças abióticas e bióticas que é necessário mitigar,
é possível estabelecer as necessidades dos clientes. Embora a maioria dos agricultores em
África seja consumidor direto das culturas que produzem, uma proporção da produção
de grão é também consumida por terceiros, variando a sua magnitude de país para país.
Numa primeira análise, quando consideramos o agricultor isoladamente, há dois aspetos
importantes - o tipo de variedade necessária e as qualidades desejadas do grão.
As variedades de milho podem ser de polinização livre ou diversos tipos de híbridas. Em
média, as variedades de polinização livre melhoradas rendem 82% em comparação com
as híbridas trilíneas melhoradas, e a sua utilização só é apropriada nos casos em que os
níveis de rentabilidade do agricultor forem inferiores a 2 t/ha (Pixley e Bänziger 2004).
À medida que a potencial rentabilidade dos agricultores aumenta devido a um ambiente
ou gestão melhorada, as híbridas demonstram ser normalmente uma melhor opção. Em
áreas suscetíveis a secas, as híbridas duplas e trilíneas podem ser consideradas como mais
estáveis devido a padrões de florescimento variáveis. Em situações altamente produtivas e
bem geridas, as híbridas simples apresentarão consistentemente um melhor desempenho do
que outros tipos de híbridas. As híbridas simples também podem apresentar uma tolerância
excelente à seca, rentabilidades estáveis e assegurar aos agricultores outros traços úteis.
Fatores adicionais relevantes para o tipo de variedade incluem a altura da planta, resistência
de carga, dias para a maturação e taxa de seca do grão. Estes traços requeridos têm de ser
definidos pelo mercado-alvo.
No que se refere às qualidades do grão, as preferências dos consumidores tornam-se
relevantes. Características tais como a cor do grão, textura do grão, características de
moagem, qualidade da proteína, teor de amido, teor de óleo e características de torrefação
ou cozedura são importantes em diferentes mercados. O milho tem uma multiplicidade
de usos e, embora os agricultores africanos estejam principalmente preocupados com o
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grão para a alimentação, existem outras oportunidades de mercado que as empresas de
sementes podem explorar, tais como o milho amarelo para a produção avícola, milho com
proteínas de qualidade para alimentação suína, ensilagem de milho para agricultores que
produzem laticínios, milho doce para o mercado de vegetais e milho ceroso para aperitivos
e produção de amido.
Os agricultores estão altamente conscientes das rentabilidades que obtêm com as suas
culturas. Da mesma forma, reparam em aspetos como eretabilidade, facilidade de colheita,
sabor da farinha do grão e capacidade de armazenamento. Têm também uma longa
memória do desempenho das variedades, nomeadamente dos maus desempenhos! Assim, os
agricultores apreciam variedades com um desempenho estável, em particular face às tensões
ambientais que enfrentam. Estão interessados em ter lucro, mesmo se este for medido em
termos de dispor de comida suficiente para o seu sustento até à colheita seguinte. Tudo isto
indica a necessidade de fornecer produtos amplamente adaptados e estáveis ao mercado.
Os agricultores comprarão as variedades que desejam, por isso é fundamental para uma
empresa de sementes identificar claramente quais as características dos produtos que os
agricultores desejam.

Utilizar as ferramentas apropriadas para obter os produtos desejados
de forma eficiente
Uma estratégia de desenvolvimento de produtos engloba essencialmente duas componentes
principais: obtenção (ou desenvolvimento de germoplasma) e ensaios. No entanto, estes
não existem isoladamente entre si ou separados de outras componentes da carteira de
produtos (Figura 4.6). A obtenção produz novas variedades, que são testadas para avaliar
Equipa de obtenção
Desenvolvimento de
germoplasma
Equipa de investigação de
produção de semente

Ensaios e registo

Equipa de avaliação da
produção e de progresso

Produção de semente
Promoção e
marketing
Agricultor

Equipa de marketing e de
serviços agrónomos

Figura 4.6. As principais componentes de um processo de desenvolvimento de produtos e as quatro
principais equipas necessárias para assegurar um fornecimento contínuo de produtos melhorados
ao mercado.
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o desempenho face aos objetivos de desenvolvimento de produtos. Simultaneamente aos
ensaios avançados, as variedades em especial as variedades híbridas, têm de ser avaliadas
quando à viabilidade de produção da semente. Somente quando uma variedade é melhorada,
adaptada e apropriada ao mercado, e se puder ser produzida de forma viável, é que deve
ser promovida para lançamento. As variedades que são promovidas poderão iniciar um
procedimentos de registo, e ser lançadas, demonstradas e comercializadas no mercado.
Neste processo poderão intervir quatro equipas diferentes mas inter-relacionadas: a equipa
de obtenção, a equipa de desenvolvimento e progresso do produto, a equipa de investigação
da produção de semente e a equipa de marketing e serviços agrónomos. A existência ou
não de todas estas equipas numa empresa de sementes será uma questão de dimensão e
capacidade, mas na sua essência, todas as componentes têm de ser funcionais, interna ou
externamente à empresa, se se pretender disponibilizar um fornecimento contínuo de
variedades melhoradas ao mercado.
Progresso de obtenção vegetal
A obtenção vegetal é um processo de criação de diversidade genética e de seleção dos
genótipos desejados da diversidade. No milho, quer o objetivo seja produzir variedades de
polinização livre (OPV) ou híbridas, a abordagem geral é usar a obtenção de seleção para
obter linhas puras cruzadas para formar novas variedades (Figura 4.7). O germoplasma é
recolhido de fontes legítimas públicas ou privadas, sendo usado per se ou combinado com
outras fontes através do cruzamento, e as plantas F1 autogâmicas para criar populações
F2 variáveis. Ao longo de uma série de ciclos reprodutivos de polinização livre, as plantas
Coleções de germoplasma
Recombinação entre grupos
heteróticos
Autopolinização e
seleção
S2-S3 / planta-teste

Melhoramento da
população

S4 - S6 / planta-teste
OPV = Recombinação entre
grupos heteróticos
Linhas de elite
e híbridas

Figura 4.7. Um esquema generalizado do método de obtenção de seleção usado no milho.
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tornam-se progressivamente mais puras (ou seja, homozigóticas ou puras). A seleção é
realizada entre estas plantas em cada geração para desempenho per se, e famílias e/ou plantas
desejáveis são sujeitas a ensaios cruzados com pais selecionados. As híbridas destes ensaios
cruzados são avaliadas em ensaios no terreno em ambientes típicos do mercado-alvo, e as
linhas superiores são selecionadas para progresso. Após cinco a sete gerações, identificam-se
linhas de elite e híbridas para ensaios mais abrangentes. Destas, poucas serão escolhidas para
registo de variedade e lançamento no mercado.
O sucesso do programa de obtenção, embora dependa
De uma perspetiva puramente
em grande medida da capacidade de observação
empresarial, o único teste real do
e seleção do obtentor, e do acompanhamento da
sucesso de um melhoramento é a
produção e marketing da semente, é, em última
adoção/aceitação do produto por parte
do obtentor.
análise, medido pelo registo de novas variedades e da
Aline O’Connor Funk, 2007.
sua aceitação por parte dos agricultores. No entanto,
ao nível da obtenção, são necessárias determinadas
componentes básicas e essenciais para aumentar a probabilidade de identificação de
variedades melhoradas, adaptadas e apropriadas. Estas incluem os quatro fatores seguintes:
1. Criar uma variação genética. Quanto maior for a variação no germoplasma em
investigação, maior será a probabilidade de encontrar os genótipos desejados. No
entanto, o germoplasma tem de conter as características (ou genes) em que se está
interessado. Consequentemente, é importante começar a obtenção com as melhores
fontes de germoplasma disponíveis.
2. Usar a hereditariedade. Tal refere-se à medida em que os genes de uma planta são
expressos de uma forma compreensível. Traços ou características variam quanto à sua
hereditariedade e podem ser significativamente afetados pelo ambiente onde a planta
cresce. Por exemplo, o grão amarelo é altamente hereditário e pouco afetado pelo
ambiente, enquanto a tolerância à seca tem uma baixa hereditariedade e é muito afetada
pela quantidade de água disponível à planta. O progresso da obtenção é rápido com
traços altamente hereditários e monogenéticos, tais como maturidade, cor do grão,
textura do grão, altura da planta e resistência a algumas doenças, mas lento com traços
poligénicos e de baixa hereditariedade, tais como rentabilidade, tolerância a tensões
abióticas e doenças da espiga porque têm uma hereditariedade baixa e um elevado grau
de interação ambiental. Para melhorar a hereditariedade dos traços é necessário dispor de
um viveiro de obtenção bom e homogéneo, bem como aplicar boas práticas de gestão.
3. Seleção intensiva. Quanto maior a intensidade da seleção, maior o progresso da
obtenção. Todavia, para selecionar intensivamente é necessário dispor de uma vasta
gama de seleção. Tal requer uma boa capacidade de observação e de medição, associada
a ferramentas estatísticas informatizadas para identificar e reter os fenótipos desejáveis.
Os programas de obtenção enfrentam com frequência dois problemas - a existência de
recursos suficientes para aumentar a variabilidade da fonte de germoplasma e não descartar
rigorosamente os fenótipos indesejáveis. Os obtentores têm de ser suficientemente
ousados para deitar fora o lixo e selecionar somente o melhor para o avanço para estádios
subsequentes do desenvolvimento do produto. Além disso, será possível conseguir um
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maior progresso se se seguirem poucos objetivos de obtenção de cada vez. Quantos mais
traços forem selecionados mais difícil será progredir. Assim, o progresso da obtenção é,
com frequência, um processo de seleção por passos.
4. Relacionar a obtenção aos ambientes reais dos clientes-alvo. A obtenção de culturas
é tipicamente realizada em estações de investigação em condições ideais. Embora as
estações possam estar localizadas nos mega-ambientes do mercado-alvo, são bem geridas
e nem sempre são típicas dos campos dos agricultores. Por conseguinte, os obtentores
têm de criar ambientes de tensão geridos que exemplifiquem uma ou mais das tensões
mais comuns que os agricultores enfrentam (ver a Caixa 4.1), e dispor de procedimentos
de ensaio que rastreiem os produtos da investigação nos ambientes que existem nos
mercados-alvo.
Caixa 4.1. Tipos comuns de ambientes experimentais geridos para o milho.
• Condições de boa fertilização /de sequeiro: As experiências são cultivadas usando práticas
agrónomas específicas da localização e ideais. Em alguns casos pode aplicar-se irrigação para
assegurar que o ensaio não é sujeito a quaisquer tensões de défice de água. Assim, estas experiências
exprimem geralmente a potencial rentabilidade ambiental da localização.
• Tensão de nitrogénio gerida: As experiências são cultivadas em campos aos quais foi retirado o
nitrogénio do solo através do cultivo de culturas não leguminosas, não fertilizadas durante várias
estações e removendo todos os resíduos da cultura após cada estação. As rentabilidades destas
localizações são normalmente 20 a 30% das de culturas de milho bem fertilizadas na mesma
localização. Nestas experiências é normalmente necessário remover as plantas das bordas nas
extremidades das filas, uma vez que estas plantas têm o benefício de ter menos concorrência de
outras plantas e um maior acesso aos nutrientes do solo.
• Tensão de seca gerida: As experiências são cultivadas durante a estação seca, com irrigação no início
da estação para estabelecer um bom plantio. A irrigação é aplicada de acordo com um calendário
durante o período de crescimento vegetativo e depois retirada aproximadamente a partir da fase
de 10 folhas, de modo que a cultura passa por uma tensão de seca durante o florescimento e o
enchimento do grão. As rentabilidades médias são tipicamente de 1 a 3 t/ha. Nestas experiências
é importante segregar as variedades de acordo com a maturidade. Além disso, a uniformidade da
aplicação da irrigação é extremamente importante para o sucesso.
• Tensão de baixo pH e baixo P gerida: Os ensaios são cultivados em campos com uma elevada
saturação de alumínio (preferencialmente ~ 60%) e/ou baixas quantidades de fósforo no solo,
disponíveis para as plantas (~ 20% dos níveis recomendados). As rentabilidades médias são de cerca
de 50% das rentabilidades ideais de milho na mesma localização.
• Inoculação/infestação artificial com fatores de tensão biótica: As experiências podem ser
uniformemente inoculadas ou infestadas com fatores de tensão biótica, p. ex., E. turcicum,
cicadelas para introduzir MSV e brocas do tronco. Na fase após a colheita, o grão ou espigas secas
podem ser artificial ou naturalmente infestados com gorgulho dos grãos.
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Acelerar o processo de obtenção
Caixa 4.2. Ferramentas necessárias para um
Uma vez que a obtenção de culturas é um programa de obtenção eficiente.
processo lento e dispendioso, é aconselhável • Acesso a fontes apropriadas de germoplasma
desenvolver métodos e usar ferramentas • Campos uniformes claramente demarcados
que acelerem este processo (Caixa 4.2). • Instalações de irrigação suplementares
Está disponível uma série de estratégias • Instrumentos de medição
para melhorar a eficiência e reduzir o
• Máquinas de preparação do terreno
tempo necessário à comercialização de
• Ferramentas para plantação, quer manual quer
novas variedades:
mecânica
• Cultive dois (ou mais) ciclos de cultura por • Equipamento de aplicação de herbicida e
ano. Tal é possível se a cultura da estação
pesticida
principal maturar no prazo de 170 dias e • Preparação da semente e instalações de
estiver disponível uma localização fora da
processamento
época que permita o cultivo da cultura. • Instalações de armazenamento de sementes,
Embora o ciclo da cultura fora de época
tais como uma câmara frigorífica
possa não assegurar um ambiente de
• Bolsas de polinização, bolsas de pâmpanos,
seleção ideal, oferece a oportunidade de
empilhadores
criar cruzamentos de ensaio e de avançar
• Debulhadora de grão no campo, cuba de
com o desenvolvimento da linha pura.
pesagem eletrónica e higrómetro
• Comece os ensaios numa fase prematura • Computadores portáteis para recolha de dados
da obtenção. Quanto mais cedo testar
no campo e PC para gestão e análise de dados
e selecionar os genótipos melhorados,
• Software de obtenção, tal como Fieldbook
menos germoplasma indesejado necessita
• Capacidade de análise de dados e de arquivo
de ser transferido.
• Assegure uma rotação rápida dos dados
– quando dois ciclos de cultura forem cultivados todos os anos, será possível realizar
um progresso mais eficiente se o ciclo fora de época for plantado apenas com genótipos
selecionados dos ensaios da estação principal. No entanto, uma vez que existe apenas um
breve período entre a colheita da cultura de verão e a plantação da cultura fora de época,
tal nem sempre é possível. A captura de dados eletrónicos no terreno e software estatístico
podem ajudar a ultrapassar este problema.
Nos últimos anos, foi dada atenção à biotecnologia como um meio de melhorar o progresso
da obtenção. A seleção assistida por marcadores, que usa técnicas de rastreio com base
no ADN, tem sido cada vez mais usada, em particular nos países desenvolvidos. As
metodologias atuais são dispendiosas e nem sempre transferíveis entre genótipos e, embora
se tenham demonstrado muito promissoras e úteis, ainda não têm grande impacto nos
programas de obtenção africanos.

Outra tecnologia promissora é o procedimento de dupla haplóide. Esta permite a criação
de linhas puras homozigóticas duas gerações após o cruzamento inicial, o que em técnicas
de obtenção normais demora mais de seis gerações.
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A técnica usa uma linha de indução dupla haplóide para cruzar uma população de obtenção
da qual o obtentor deseja extrair linhas. As sementes resultantes apresentam um marcador
fenotípico para ajudar à identificação de sementes haplóides, cujos embriões apenas
carregam o genoma da população feminina de obtenção. Estas sementes são germinadas
e tratadas com um químico de duplicação de cromossomas (colchicina), cultivadas num
viveiro e autopolinizadas. A semente resultante é homozigótica. O processo requer boas
instalações laboratoriais e de viveiros, mas não é difícil em termos técnicos. A utilização
da técnica de dupla haplóide oferece uma boa possibilidade às empresas de sementes de
aumentarem a taxa de desenvolvimento de germoplasma.
Tanto quanto a obtenção se refere ao germoplasma e a métodos e ambientes usados, o progresso
real dependerá em última análise do pessoal utilizado para realizar o trabalho e dos recursos
financeiros alocados ao trabalho. Uma equipa de obtenção é constituída por obtentores,
pessoal técnico de campo, trabalhadores do campo e pessoal administrativo. As características
dos obtentores de sucesso incluem conhecimentos sobre a planta do milho e os requisitos dos
clientes, excelentes capacidades de observação, vontade de “andar pelos campos”, capacidade
de liderança da equipa e perseverança. Para o pessoal técnico de campo, um rigor e precisão
meticulosos são atributos de trabalho fundamentais. Isto porque os erros e a variabilidade nos
campos e nas notas desorganizam e distorcem os resultados levando a más seleções. O trabalho
de equipa no âmbito do programa de obtenção é também essencial, não apenas por existir uma
multiplicidade de tarefas a realizar em cada ciclo de obtenção e ensaio, mas também porque
cada uma dessas tarefas tem consequências em operações e fases da cultura subsequentes.

O ensaio da variedade identifica os produtos para o mercado
Numa estratégia de desenvolvimento de produtos, a fase de desenvolvimento de germoplasma
é seguida por ensaios dos materiais desenvolvidos quanto à sua adequação e adaptação. O
desenvolvimento de germoplasma é normalmente realizado com o objetivo específico de
incorporar as características (traços) desejadas da planta, tais como rentabilidade, tolerância
à seca, tolerância a doenças, eficiência na utilização de nutrientes, etc., no germoplasma
para produzir variedades melhoradas. A eficácia e adequação destas melhorias têm de
ser avaliadas no campo num ensaio de variedade e programa de verificação. Isto envolve
diversos métodos de ensaios e experiências de avaliação da variedade.
A importância de gerir os ensaios segundo os mais elevados padrões não pode ser subestimada.
Hallauer e Miranda (1988) escreveram, “As capacidades do obtentor na seleção e a precisão
dos ensaios [são fundamentais] para a eficácia do desenvolvimento de linhas e híbridas” (ênfase
adicionada). Os elementos de uma gestão bem-sucedida dos ensaios incluem:
• Selecionar o melhor tipo de conceção experimental para alcançar os objetivos do trabalho.
• Conduzir as experiências de forma planeada e adequadamente localizadas, bem como
assegurar uma execução cuidadosa.
• Ter cuidado na recolha da informação mais relevante, rigorosa e precisa para melhor
caracterizar os tratamentos.
• Usar as melhores técnicas estatísticas que permitam as escolhas mais racionais entre
tratamentos.
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Um investigador pode selecionar entre muitos tipos de ensaios para avaliar tecnologias, ou
seja, observações, experiências, ensaios nas explorações e demonstrações. A escolha dependerá
em grande medida da fase de desenvolvimento da tecnologia. As novas tecnologias são
avaliadas primeiro mediante a observação de ensaios ou experiências estatísticas, antes de
serem testadas nos campos dos agricultores com ensaios nas explorações e demonstrações
(Figura 4.8). Os principais tipos de ensaios e as suas utilizações são os seguintes (Tattersﬁeld,
comunicação pessoal, 2004).
Observações

Experiências

Ensaios nas explorações

Demonstrações

Participação do agricultor na avaliação da variedade

Figura 4.8. A sequência normal dos eventos da experiência usados para a apresentação de novas
tecnologias aos agricultores.
Nota: À medida que o processo avança da esquerda para a direita, o envolvimento do agricultor na avaliação e seleção da
variedade aumenta.

1. Observações. As observações são usadas para avaliar tecnologias anteriormente não
testadas de uma forma comparativa simples face às tecnologias existentes, normalmente
em estações experimentais sob estreita supervisão, de modo a determinar se têm algum
mérito. Os ensaios de observação podem ou não ter uma conceção estatística, dependendo
dos recursos disponíveis. Por exemplo, se uma nova variedade for criada ou introduzida
de outra região, poderá não existir semente suficiente para uma experiência alargada, mas
apenas o suficiente para comparar a nova variedade às variedades existentes em pequenas
parcelas. Se a nova variedade se demonstrar promissora, poderá ser multiplicada para
ensaios adicionais noutros tipos de experiências e em mais ambientes.
2. Experiências. Uma experiência é um método de avaliar estatisticamente tratamentos de
forma a obter uma garantia razoável de detetar diferenças significativas (Steel e Torrie
1980). As experiências são concebidas para responder a perguntas específicas, por isso
são estabelecidas com algumas necessidades fundamentais: os tratamentos aparecem
mais do que uma vez na experiência; o erro experimental é reduzido através do controlo
das condições experimentais; são realizados registos relevantes para a(s) pergunta(s)
colocada(s); e usam-se estatísticas para avaliar os efeitos do tratamento e a extensão do
erro experimental. As experiências agrícolas têm sido tradicionalmente realizadas em
estações de investigação, mas nas últimas décadas cada vez mais experiências são realizadas
nos campos do agricultor ou em condições que representam os campos do agricultor. As
experiências constituem a base dos ensaios da variedade. Tipicamente, uma experiência
consiste na avaliação de 20 a 50 variedades face a uma ou mais variedades de verificação.
Essa experiência pode ser plantada numa série de localizações para ter uma amostragem
de diversos ambientes. A terminologia relacionada às experiências inclui:
Unidade ou parcela experimental – A unidade de material na qual se realiza a aplicação
de um tratamento. Assim, num ensaio de variedade de milho, uma parcela terá uma
variedade particular atribuída.
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Tratamento – O ponto de investigação, tal como uma variedade ou quantidade de
fertilizante, cujo efeito será avaliado.
Réplica – Um conjunto de todos os tratamentos. Uma experiência tem normalmente
uma ou mais réplicas.
Cada réplica é criada e mantida nas condições mais homogéneas possíveis, mas as
condições das réplicas podem ser diferentes entre si.
Aleatorização – Em cada réplica, os tratamentos são aleatorizados da forma determinada
pela conceção da experiência.
Conceção da experiência – A organização estatística dos tratamentos na experiência,
determinada pelos objetivos da experiência, o número e a natureza dos tratamentos e as
condições nas quais a experiência será realizada.
Ensaio – Uma experiência em várias localizações.
Verificação – Um tratamento é normalmente conhecido e usado na produção de culturas,
face às quais os outros tratamentos poderão ser comparados. As verificações de variedade
devem ser de tipo, maturidade e vigor similar às variedades da experiência.
Variável (ou traço) – Fator a ser investigado, p. ex. rentabilidade, tempo até ao florescimento,
etc.
Fase do ensaio – Ensaio preliminar, intermédio ou avançado da variedade, relacionado
com a fase de desenvolvimento da linha pura e da avaliação cruzada do ensaio.
3. Ensaios na exploração. As experiências são adequadas para estabelecer se existem
diferenças entre tratamentos, mas podem nem sempre fornecer informações sobre a
adaptação de uma variedade nos campos do agricultor ou a aceitação dos tratamentos por
parte dos agricultores. Por conseguinte, os ensaios na exploração foram desenvolvidos para
permitir a participação dos agricultores na avaliação dos tratamentos e das variedades.
Estes tipos de experiências são realizados em situações muito similares às do agricultor
e, com frequência, no campo do agricultor. Os principais tipos de ensaios na exploração
incluem ensaios em linha e ensaios “mother-baby”. Os ensaios em linha avaliam três
a oito variedades em parcelas de 6 a 8 filas não replicados no campo do agricultor. O
ensaio “mother-baby” consiste em dois tipos de experiência, ou seja, um ensaio “mother”
gerido pelo investigador e ensaio “baby” gerido pelo agricultor. Os ensaios “mother-baby”
localizam-se nos campos dos agricultores. As variedades de milho são, assim, avaliadas
nas condições reais do agricultor e criam oportunidades para a comunicação e a interação
entre todos os intervenientes, representados pelos agricultores, obtentores, pessoal de
extensão e empresas de sementes.
4. Demonstrações. Estas são utilizadas para apresentar aos agricultores variedades ou
tecnologias anteriormente testadas e aprovadas. Normalmente, somente algumas
poucas variedades são demonstradas em comparação com variedades de verificação
conhecidas e mais comuns em parcelas relativamente grandes, não replicadas dos
campos dos agricultores. As demonstrações do mesmo conjunto de tecnologias podem
ser realizadas em diversos locais. Os agricultores são convidados a visitar e a avaliar
as variedades, de modo a familiarizarem-se com elas e a serem encorajados a adotar
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opções apropriadas nas suas próprias práticas agrícolas. Os efeitos do tratamento no
crescimento da cultura são avaliados subjetivamente. Em alguns casos, no entanto,
poderão apresentar-se registos de rentabilidades e de características vegetais, mas estes
têm pouco valor estatístico ou de comunicação, exceto se o número de localizações de
uma demonstração for de 20 ou mais.

A investigação da produção de sementes assegura que as novas
variedades podem ser produzidas
O desenvolvimento de novas variedades, em particular híbridas, não deve ignorar as questões
relacionadas com a sua capacidade de produção. À medida que uma nova variedade avança
para a fase de registo da variedade, deverá avaliar-se também as características de produção
da semente. Os cinco principais fatores que determinam o potencial de produção de uma
híbrida são:
• Rentabilidade da semente feminina. Esta é uma preocupação fundamental porque tem
um impacto significativo nos volumes produzidos e no preço das sementes. Para os
agricultores manterem boas receitas por unidade de área, as híbridas femininas de baixa
rentabilidade necessitarão de ter um preço superior por tonelada do que as femininas de
elevada rentabilidade.
• O tempo relativo de florescimento das plantas masculinas e femininas determina as
datas necessárias de plantação das respetivas componentes masculinas e femininas. Uma
coordenação perfeita entre a largada do pólen masculino e o surgimento feminino é
o mais desejável, enquanto uma plantação masculina atrasada é preferível a uma préplantação masculina. As híbridas que requerem datas de plantação masculina e feminina
desfasadas só poderão ser produzidas de forma satisfatória com a aplicação de irrigação
no momento do plantio.
• Características agrónomas femininas, tais como tensão e altura das panículas, resistência
à doença, suscetibilidade à carga e dimensão da semente. Plantas femininas que não são
muito altas para corte da panícula e que não largam pólen enquanto a panícula ainda está
envolvida na folha são desejáveis.
• Características de sementes femininas, nomeadamente, resistência ao apodrecimento da
espiga, facilidade de descasque, durabilidade da semente (ou seja, resistência à quebra e
danos na semente durante o processamento) e dimensão da semente (alguns mercados de
sementes preferem determinadas dimensões de sementes).
• Características agrónomas masculinas, especialmente uma potencial produção de pólen
e duração, resistência ao vírus do mosaico do milho e suscetibilidade à carga da raiz.
Um programa de investigação de produção de sementes irá, por isso, analisar as componentes
masculinas e femininas das híbridas de elite sob uma vasta gama de práticas de gestão, tais
como datas diferentes de plantação, aplicação de herbicidas e regimes de fertilizantes. Os
resultados contribuirão para a decisão final de avançar ou não com o processo de registo de
uma variedade e o lançamento no mercado.
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O registo de variedades melhoradas permite o início da produção e da
comercialização de sementes
Na sequência do desenvolvimento e dos ensaios das variedades, as que são identificadas
como melhoradas e apropriadas têm de ser registadas junto das autoridades nacionais de
sementes para que a produção e comercialização das sementes se possa iniciar (Figura 4.9).
Na maioria dos países africanos, o registo de variedades baseia-se no “valor para cultivo e
uso” (VCU) e no conceito de “distinta, homogénea e estável” (DUS), ambos discutidos
abaixo. No entanto, as modalidades de registo de variedade não são iguais em todos os
países (Langyintuo et al. 2008). Na maioria dos casos, o tempo entre a promoção de
uma variedade no processo de registo e o registo da variedade pode demorar entre um a
sete anos. A duração dos períodos de registo de variedade atrasa simplesmente o acesso
dos agricultores às variedades melhoradas, influenciando negativamente a produtividade
nacional das culturas no longo prazo (Figura 4.10). Além disso e em especial no caso de
empresas de sementes novas, o custo e o tempo necessários para o registo das variedades
constituem um obstáculo à entrada no mercado. Assim, as empresas de sementes têm
de gerir estrategicamente o processo de registo, assegurando bons ensaios precoces de
novas variedades no âmbito do processo de registo e de forma atempada, e sintetizando e
apresentando os dados às autoridades de registo de modo claro e convincente.

		

Obtenção

		
		

Ensaios internos
de VCU

		

Variedade de elite

		

Requerimento à autoridade nacional de sementes

Ensaios
avançados de VCU

Ensaios
independentes de VCU

Ensaios
independentes de DUC

		

Comissão de lançamento de variedades

		

Variedade registada

		

Produção de semente e venda da variedades

Figura 4.9. Apresentação esquemática do processo de registo de variedades.
Nota: O requisito de ensaios de VCU e DUS e o tempo necessário ao processo variam de país para país.
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Figura 4.10. O efeito teórico do lançamento anual (quadrados) versus quinquenal (retângulos) de
novas variedades, assumindo um ganho de productividade de obtenção anual de 2,5%.
Nota: A seta dupla indica o intervalo de rentabilidade acumulada decorrente do atraso no lançamento de uma nova variedade.

Valor para cultivo e uso
O valor para cultivo e uso (VCU) refere-se a dois aspetos principais do desempenho da
variedade (Tattersﬁeld, comunicação pessoal, 2005):
1. Características relacionadas com a adequação de uma variedade para o cultivo e uso
nas condições do terreno (C). Estas variarão dependendo da espécie de cultura, mas o
seguinte refere-se às culturas mais comuns:
a. Rentabilidade – potencial e estabilidade, que na maioria dos casos é a característica
mais importante considerada.
b. Resistência a doenças, pragas de insetos e nemátodes.
c. Boas características agrónomas, p. ex. resistência à carga, altura adequada, seca rápida
e uniforme, facilidade de colheita, etc.
d. Adequação ao ambiente, p. ex. tempo para a maturidade, resistência à seca, utilização
eficiente de nutrientes, etc.
2. Características associadas ao uso de uma variedade (U). Estas são, em grande medida,
específicas da cultura e variam muito com as diferentes culturas, por exemplo:
a. No algodão, a qualidade da fibra.
b. No trigo, a qualidade de moagem e de panificação.
c. Nas batatas, a forma e a qualidade de cozedura dos tubérculos.
d. Nos girassóis e na soja, o teor de óleo da semente.
e. No milho, a cor, as características de debulha e moagem do grão.
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O principal objetivo da obtenção vegetal e a base da utilização do VCU como parte do
procedimento de registo de variedades é demonstrar uma melhoria clara (estatisticamente
válida) de uma ou mais características da variedade relativamente às variedades normalmente
cultivadas. Para o demonstrar, é necessário realizar diversos ensaios e, em alguns casos,
análises laboratoriais para medir objetivamente as características das novas variedades
candidatas face a variedades comuns bem conhecidas (normalmente designadas de
variedades de verificação). A seleção da variedade de verificação apropriada é fundamental
para este procedimento. Basicamente, a variedade de verificação tem de ter o mesmo vigor
(ou seja, OPV ou híbrida), de maturidade similar e ser usada para o mesmo fim que a
variedade candidata, e largamente cultivada no mercado-alvo.
Os métodos de comparação da variedade candidata com a variedade de verificação podem
ser muitos, mas têm de se basear num conjunto adequado de dados de análises realizadas
no mercado-alvo. Uma vez que o desempenho das variedades de culturas apresenta
normalmente uma interação significativa com os ambientes, o conjunto de dados tem de
incluir experiências nas localizações e estações. Em geral, é improvável que uma variedade
candidata seja melhor que a de verificação em todas as experiências. Assim, das experiências
que são estatisticamente significativas, analisa-se o desempenho da variedade candidata em
relação à variedade de verificação com base em médias, classificações e frequências, tanto
em ambientes particulares com entre ambientes. Os dados podem ser apresentados em
forma de tabela ou gráfico para fornecer meios objetivos de convencer os decisores de que o
novo produto tem uma vantagem para o agricultor e o utilizador final comparativamente à
variedade de verificação existente. Por conseguinte, é necessária a realização de experiências
adequadamente localizadas, efetuadas usando técnicas de ensaios rigorosos e precisos, em
conjunto com métodos estatísticos válidos que permitam comparações significativas.
Um dos principais problemas da utilização do VCU para o registo de variedades é o fato
de se tratar de um juízo de valor subjetivo da utilidade de uma variedade para cultivo e
uso, apesar de se basear em dados objetivos. A pergunta é “Quem está melhor qualificado
para fazer este juízo de valor - a empresa de sementes, a autoridade de registo, o agricultor
ou o utilizador final?” Presumindo que os procedimentos de ensaio da variedade foram
adequadamente realizados, uma empresa de sementes só apresentará uma variedade
para registo se estiver confiante de que será aceite no mercado. No entanto, a decisão
final se a variedade pode entrar no mercado é, em geral, determinada por uma comissão
convocada pela autoridade nacional de sementes, na qual o agente de desenvolvimento ou
o representante da variedade candidata age somente enquanto promotor e defensor do valor
da variedade. Embora esta comissão seja normalmente um órgão multilateral, os membros
têm poucos conhecimentos efetivos sobre a variedade e apenas podem emitir um juízo com
base nos dados apresentados. Da mesma forma, é fundamental que as empresas de sementes
preparem e apresentem dados adequados e defensáveis a essas comissões.
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A definição de “distinta, homogénea e estável”
Na maioria dos casos em que um país dispõe de um registo de variedades, cada variedade
tem de ser distinguível em termos fenotípicos e designada por um nome único. A base
para a definição de variedades é normalmente realizada de acordo com a Convenção da
UPOV (União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, 2002). Este sistema
permite a proteção de uma variedade que é distinta (D) de qualquer outra variedade cuja
existência seja do conhecimento comum no momento do registo e que seja suficientemente
homogénea (U) e estável (S). A avaliação de uma variedade quanto a ser DUS baseia-se
na avaliação das plantas durante o seu crescimento em condições ideais. O procedimento
de avaliação produz uma descrição da variedade, usando determinadas características, tais
como altura da planta, arquitetura da planta, cor da flor e maturidade.
De acordo com a Convenção da UPOV (União Internacional para a Proteção das Obtenções
Vegetais, 2002), as definições de distinta, homogénea e estável são as seguintes:
• Distinta (D): uma variedade tem de ser claramente distinguível de qualquer outra
variedade cuja existência seja uma questão do conhecimento comum. A distinção tem de
ser consistente e clara.
• Homogénea (U): uma variedade é considerada homogénea se for “suficientemente
homogénea, tendo em conta aspetos particulares como a sua reprodução sexual ou
propagação vegetativa.”A variação que uma variedade apresenta no que se refere a uma
característica tem de ser consistente com o método de propagação da variedade. Assim, a
variação de uma característica, tal como altura da planta ou cor da seda, é aceitável numa
OPV mas não numa híbrida simples.
• Estável (S): uma variedade “tem de se estável nas suas características essenciais, ou seja,
tem de se manter fiel à sua descrição após reprodução ou propagação repetida ou, quando
o obtentor tenha definido um ciclo particular de reproduções ou de multiplicações, no
fim de cada ciclo.” Similarmente, o artigo 9.º da Ata de 1991 da Convenção da UPOV
estabelece que uma variedade “é considerada estável se as suas características pertinentes
não se modificarem após reproduções ou multiplicações sucessivas ou, no caso de um
ciclo particular de reproduções ou de multiplicações, no fim de cada ciclo.” (Note que
esta definição não se aplica a rentabilidade, mas apenas a determinadas características
fenotípicas.)
A determinação de DUS é normalmente realizada pela autoridade nacional de sementes
em condições controladas e ideais. Normalmente, para o milho, em particular o milho
híbrido ou culturas autogâmicas (puras), um único ciclo de cultivo é suficiente para o
ensaio de DUS. Em alguns casos, podem ser necessárias duas estações de ensaios para avaliar
a estabilidade (S). Para além do tempo requerido (e possivelmente também dos custos, se
existir alguma taxa para este ensaio), as empresas de sementes não devem normalmente
enfrentar problemas com o ensaio de DUS.
Quando anteriormente combinado é possível realizar inspeções aos viveiros do obtentor, o
que é uma consideração importante quando se trabalha com germoplasma proprietário ou
quando pode ser necessário o ensaio DUS de material parental. No entanto, para que este
processo não atrase desnecessariamente o acesso ao mercado, a estratégia de desenvolvimento
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do produto tem de ter em conta o aspeto de DUS do registo do produto em termos de
calendários e de disponibilidade da semente. O aspeto positivo sobre o ensaio DUS é de
que, para além de alguma subjetividade relacionada com a análise das características da
planta, logo que uma variedade se demonstre distinguível de todas as outras variedades
conhecidas, não existe razão válida para não autorizar o registo da nova variedade.

Direitos dos obtentores vegetais
Os regulamentos em matéria de direitos dos obtentores vegetais (PBR) e de proteção
das variedades vegetais (PVP) são uma compilação de textos jurídicos que permitem o
reconhecimento dos direitos de propriedade de um obtentor ou instituição que tenha
desenvolvido uma determinada variedade. Isto protege o proprietário de uma variedade
da utilização não informada da variedade para produção de semente e, nalguns casos,
para obtenção. Os proprietários de uma variedade podem celebrar acordos de direitos de
propriedade de uma variedade protegida por direitos de obtentores vegetais com terceiros.
Assim, a legislação de proteção de variedades vegetais assegura um meio de compensar os
obtentores pelo investimento realizado no desenvolvimento de variedades.
A proteção de variedades vegetais não é o mesmo que o registo de variedades, embora
quem registe uma variedade se torne de fato “proprietário” e responsável por uma variedade,
uma vez que nenhuma variedade pode, regra geral, ser registada por mais de uma pessoa
ou instituição. O registo de variedades é essencialmente um instrumento relacionado aos
procedimentos de certificação da semente e baseia-se nos ensaios VCU e DUS, enquanto
a proteção de variedade vegetal garante propriedade legal de uma variedade ao obtentor da
variedade e apenas se baseia no ensaio DUS. Nem todos os países dispõem de legislação
comunitária em matéria de proteção vegetal, o que pode ser considerado como um obstáculo
à entrada das empresas de sementes nesses mercados. Nos casos em que exista legislação de
PVP ou PBR num país, é necessário apresentar um pedido específico desses direitos para
além do registo de uma variedade para lançamento comercial.

Atribuição de recursos financeiros à carteira de produtos
O processo de desenvolvimento de produtos é uma cadeia contínua de eventos desde a
obtenção até ao lançamento no mercado. Alguns mercados mudam frequentemente devido
a alterações das preferências dos agricultores, dos consumidores e dos requisitos industriais,
impactos ambientais e atividades da concorrência, pelo que as empresas de sementes têm
de ser ágeis e ativas no fornecimento de produtos. O problema que muitas vezes os gestores
enfrentam é a forma de atribuir recursos ao processo de desenvolvimento de produtos de
modo a otimizar a saída de produtos novos. Os recursos disponíveis para investigação estão
normalmente limitados devido à ênfase comum e correta na produção e no marketing. Mas,
demasiadas vezes, a investigação é considerada como um luxo e não como um investimento
ou como um custo indireto, em vez de um custo de marketing.
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Quando a investigação é considerada como parte integrante da estratégia de marketing,
receberá então uma atenção e recursos apropriados. No entanto, existirão sempre interesses
concorrentes de recursos financeiros limitados de uma empresa. Na tomada de decisão sobre
como alocar fundos finitos à investigação, dois princípios podem servir como orientação:
Princípio 1: Aplicar os recursos onde eles serão utilizados de forma mais eficiente. Por
outras palavras, investir onde ser verificará o maior retorno. Numa primeira impressão,
a investigação poderá parecer dar uma taxa de retorno baixa, mas se considerarmos que é
somente através do desenvolvimento de produtos e do registo que uma empresa de sementes
terá produtos no mercado, é óbvio que o investimento na investigação pode compensar
largamente.
A chave é investir na investigação para construir uma carteira de produtos da empresa que
lhe confira uma vantagem competitiva e permita a penetração e expansão no mercado.
Se uma empresa de sementes necessita ou não de um programa completo de obtenção e
ensaios foi já discutido acima, mas importa relembrar que, no mínimo, um programa de
ensaios será necessário para identificar variedades melhoradas, seja qual for a sua origem.
Por conseguinte, o dinheiro gasto em investigação tem de ser em objetivos de produtos
claros, tendo em conta a capacidade da empresa e as origens das variedades, medindo o
retorno de acordo com o desempenho e o valor acrescentado da variedade. Além disso, o
dinheiro gasto em investigação tem de ser utilizado eficientemente. É necessário definir
calendários e objetivos rigorosos de desenvolvimento de produtos, bem como definir os
indicadores-chave de desempenho. Os gestores têm de saber quanto custa desenvolver
uma nova variedade e trabalhar no sentido de reduzir este custo através da melhoria das
eficiências nos procedimentos de investigação e da monitorização de despesas.
Princípio 2: Aplicar recursos ao processo ou componente mais limitado do fluxo de
desenvolvimento de variedades. Isto pode ser avaliado de várias formas. Primeiro, examine
a análise de idade, contribuição de valor e quota de mercado da carteira de produtos atual, e
avalie o número e o desempenho das novas variedades nas diversas fases do desenvolvimento
de produto (ou seja, ensaio preliminar, intermédio e avançado) e na fase de registo da
variedade. Isto pode realçar lacunas e deficiências particulares, bem como indicar onde é
necessário aplicar recursos para otimizar a disponibilidade de variedades futuras. Segundo,
examine o número relativo de filas de ensaio e de viveiro de obtenção, uma vez que isso
mostra a ênfase das atividades do obtentor. Em geral, o número de filas de ensaio deve ser
o dobro do número de filas de viveiro devido à importância dos ensaios na identificação
de produtos superiores. Terceiro, considere as quantidades de semente pré-obtenção e de
obtenção, e a produção de sementes experimental, pré-comercial e promocional. A falta
dessas sementes tem sido frequentemente a causa do insucesso das novas variedades no
mercado. Por último, reflita sobre fatores tais como competência e quantidade suficiente de
pessoal, a extensão da utilização de novas tecnologias, o número e localização dos ambientes
de ensaio e outros fatores menores que podem fazer uma grande diferença. Um exemplo
destes fatores limitativos pode ser algo tão pequeno como bolsas de polinização - sem estas,
a obtenção de milho não pode simplesmente ser realizada!
93

Gestão da Indústria de Sementes em África

Ideias-chave
1. Para satisfazer a procura dinâmica do mercado de variedades melhoradas, adaptadas e
apropriadas, as empresas de sementes têm de desenvolver e implementar estratégias para
identificar e registar continuamente novos produtos.
2. As novas variedades de milho e de muitas outras culturas estão disponíveis de programas
de obtenção públicos e privados. Por conseguinte, pelo menos, uma empresa de sementes
deve manter algum tipo de procedimento de avaliação e registo de variedades.
3. Nos casos em que os fundos o permitam e o mercado o requeira, poderá ser necessário um
programa proprietário de obtenção para complementar outras fontes de germoplasma.
A obtenção vegetal é um exercício de longo prazo e dispendioso. Por isso, os obtentores
têm de ter objetivos claros de produtos relacionados com o mercado, de usar as melhores
ferramentas e métodos de obtenção disponíveis e dispor de metas identificáveis para
garantir que os requisitos de mercado relativamente a novas variedades são satisfeitos.
4. A obtenção e avaliação de variedades devem envolver sempre o agricultor, em especial
à medida que as novas variedades se aproximam da fase de registo. Exceto se as novas
variedades tiverem sido aprovadas pelos agricultores, será improvável que tenham algum
impacto no mercado.
5. As novas variedades não devem ser apenas avaliadas quanto à adequação ao agricultor e
utilidade para o utilizador final, a sua capacidade de produção deve ser considerada, uma
vez que isto pode ter uma influência considerável na rentabilidade da variedade.
6. O registo de novas variedades junto das autoridades nacionais de sementes requer que a
variedade candidata, através de ensaios VCU, demonstre ser melhor do que uma variedade
de verificação existente, pelo menos, em relação a um traço significativo. Além disso, a
variedade candidata tem de ser diferente de todas as outras variedades conhecidas, pelo
menos, numa característica fenotípica, conforme determinado pelo ensaio DUS.
7. O conhecimento da importância das componentes da atividade de obtenção e ensaios da
empresa ajudará os gestores a identificar áreas de fraquezas que necessitam de reforço e
fornecem um meio de projetar o escoamento de novos produtos.
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Produção e processamento de
sementes
A componente de produção de uma empresa de sementes inclui, em geral, a externalização
ou contratação da produção atual de sementes junto de agricultores, supervisionando
esta produção para garantir que os padrões de certificação são observados e recebem a
semente em bruto dos agricultores para processamento ou condicionamento em produto
comercializável. Por conseguinte, a estratégia de produção planeia o fluxo deste processo para
assegurar que quantidades suficientes de sementes de qualidade garantida são produzidas
em cada fase do processo de multiplicação de sementes, e que as sementes certificadas
são processadas a tempo de concretizar a estratégia de marketing. Assim, a estratégia de
produção é um passo fundamental no processo de COMO alcançar os objetivos da empresa
de sementes.

Principais componentes da gestão de produção de sementes
O processo de produção de sementes inclui uma série de componentes relacionadas e
sequenciais que se iniciam com a multiplicação de sementes e vão até ao armazenamento da
semente, pronta para venda (Figura 5.1). Uma vez que a maioria das culturas demora entre
três a seis meses desde o plantio até à colheita, e normalmente é necessário um número de
gerações para conseguir quantidades suficientes de semente para retalho, o processo é longo
e integrado, pelo que é necessário um planeamento cuidadoso. As decisões tomadas num
ano afetam a quantidade de semente disponível para venda passados dois ou três anos. O
plano de produção é, por isso, um plano de longo prazo e integrado, e os gestores têm de
considerar esta perspetiva de longo prazo em todas as decisões de produção.
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Planeamento
Produção
Processamento
				
Empresa de sementes

Armazenamento e
distribuição

Retalho e
sementeira

Empresa de sementes

Certificação e controlo de qualidade
Marketing
Agricultor
Grossista

Retalhista

Agricultor

Figura 5.1. As componentes do processo de produção de sementes, que se inicia
com o planeamento e termina com a semente a ser vendida aos agricultores.
Nota: As empresas de sementes estão, em geral, envolvidas diretamente nas fases de planeamento e processamento,
mas indiretamente na produção no campo e nas operações de retalho da semente. Durante a produção no campo, as
empresas de sementes supervisionam os procedimentos de certificação com os agricultores, implementam procedimentos
de controle de qualidade, enquanto a atividade de marketing envolve a distribuição e venda de sementes aos agricultores,
normalmente através de grossistas e retalhistas.

Categorias de sementes
A multiplicação de sementes da pequena quantidade inicial que vem do obtentor até à
semente certificada que é vendida aos agricultores é um processo multi-sazonal, multigeracional e, na maioria dos regulamentos relativos a sementes, estas gerações de sementes
recebem nomes específicos em termos de categorias (Tabela 5.1). Cada geração a partir da
semente do obtentor irá declinar, em determinada medida, no que se refere a pureza genética
mas se forem observados procedimentos de produção rigorosos, esse declínio poderá ser
minimizado. Os procedimentos para a multiplicação de cada categoria de semente estão
definidos nos regulamentos nacionais em matéria de sementes e serão discutidos nos
procedimentos de certificação, em baixo.
Tabela 5.1. As categorias de sementes que normalmente se aplicam à produção de sementes
certificadas em África, em especial nos países que cumprem as normas de certificação da OCDE.
Categoria de semente

Código Produzida de

Semente pré-básica
A
Semente básica (= semente de fundação)
B
		
Semente certificada (1.ª geração)
C1
		
Semente certificada (2.ª geração)
C2
Semente de qualidade declarada
SCD

Semente de obtentor
Semente pré-basica ou básica
do obtentor
Semente pré-basica ou básica
do obtentor
C1 ou superiore
Observa os requisitos especiais

Cores dos rótulos
Banda violeta sobre branco
Branca
Azul
Vermelho
Verde

Nota: Em alguns países, a semente básica é designada de “semente de fundação.” A categoria declarada de semente
de qualidade pode não existir em alguns países, embora possa existir uma alternativa, similar, de categoria de semente
designada de “semente padrão.” As cores do rótulo podem diferir de país para país (SADC Secretariat, 2008).
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Requisitos do planeamento da produção de sementes
O plano de produção de sementes está intimamente ligado ao plano de marketing. De
facto, o plano de marketing deve determinar o plano de produção e não vice versa. A partir
das vendas futuras planeadas é possível definir os planos atuais de produção de sementes
com base nas rentabilidades previstas de sementes e nas taxas de sementes das culturas,
variedades e sementes parentais a serem produzidas, considerando também contingências
para contratempos de produção e uma maior procura nas vendas (Tabelas 5.2 e 5.3). É
comum as empresas de sementes planearem produzir 25% a 30% mais semente do que os
requisitos de vendas estimadas.
No caso de culturas de polinização livre e autogâmicas, o procedimento de planeamento
é relativamente simples, uma vez que aumentar a produção é uma multiplicação linear de
um genótipo. No entanto, no caso das híbridas, é necessário considerar as componentes
parentais e tal pode demorar algumas estações antes de existir quantidade suficiente de
semente da híbrida final disponível para venda.
“Seedplan” – Um programa de folha de cálculo para ajudar no planeamento da produção
de sementes
O planeamento da produção de sementes pode demonstrar-se uma tarefa complexa se se
produzir uma série de variedades híbridas com diferentes sementes parentais. Por exemplo,
cada híbridas trilíneas tem três linhas parentais puras mais a semente parental feminina
simples da híbrida ﬁnal. Assim, são necessárias quatro produções de isolamento de semente
parental antes de ser possível realizar a produção de sementes. Planos fracos ou erros na
produção podem ter consequências negativas nas vendas futuras e, por conseguinte, na
rentabilidade.
Para ajudar no planeamento da produção de semente, a CIMMYT desenvolveu um
programa de folha de cálculo chamado “Seedplan”. Este programa é um conjunto de
folhas de cálculo que permite a um produtor de sementes planear a cadeia de produção
de sementes desde a semente do obtentor, passando pela semente básica e até à semente
certificada, com base em objetivos futuros de vendas e pressupostos relativos às taxas de
sementes e de rentabilidades das sementes parentais. Cópias do programa podem ser obtidas
da CIMMYT (www.cimmyt.org).
Cálculos de sementes
Semente necessária (kg) = Área (ha) x Taxa de plantação (kg/ha)
Taxa de plantação (kg/ha) = densidade de plantas (plantas/ha) x peso da semente (kg) / taxa de
germinação /(1 – taxa de perda no campo)
Área necessária (ha) = Plano de produção de semente (t)
Rendimento da semente (t/ha)
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Tabela 5.2. Um exemplo de um regime de sementes “Seedplan” para os objetivos futuros de
produção de uma OPV, ZM521, com base numa rentabilidade estimada de 3,5 t/ha e uma taxa de
plantação de 25 kg/ha.
Categoria

Requisito

Certificada

Produção		Área necessária		 Produção
0,8 t
Área necessária
0,3 ha
Produção
10,0 kg
Área necessária
29,0 m2

Básica
Obtentor

2009

2010
100
29
1,5
0,5
20
58

t
ha
t
ha
kg
m2

2011
200
57
2,9
0,9
61
175

2012

2013

t
400 t
1.200 t
ha
114 ha
343 ha
t
8,6 t
ha
2,5 ha
kg		
m2		

Nota: As áreas e as produções representam o mínimo necessário e, por isso, um produtor de sementes pode considerar
objetivos de produção superiores para ter em conta perdas e rentabilidades inesperadas ou maiores vendas de semente
certificada.

Tabela 5.3. Um exemplo de um regime de sementes “Seedplan” para os futuros objetivos de
produção de híbridas trilíneas CZH03030 (CML444/CML395//CML539).
Categoria

Componente

Certificada CZH03030
		
Básica
CML444/CML395
(Feminina)
CML539
(Masculina)
Pré-básica CML444
(Feminina - Feminina)
CML395
(Feminina - Masculina)
CML539
(Masculina)
Obtentor
CML444
(Feminina - Feminina)
CML395
(Feminina - Masculina)
CML539
(Masculina)

Requisito

Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária
Produção
Área necessária

2009

2010

-		
100 t
-		
22 ha
0,50 t
1,00 t
0,4 ha
0,7 ha
0,20 t
0,40 t
0,2 ha
0,4 ha
0,10 t
0,10 t
0,1 ha
0,1 ha
0,10 t
0,10 t
0,1 ha
0,1 ha
0,10 t
0,10 t
0,1 ha
0,1 ha
1 kg
6 kg
4 m2
24 m2
1 kg
4 kg
7 m2
27 m2
2 kg
12 kg
20 m2 120 m2

2011

2012

2013

200		t
1 000 t 10 000 t
44 ha
222 ha 2 222 ha
4,80t 48,00
t
3,2 ha
32,0 ha
1,90 t
18,70 t
1,9 ha
18,7 ha
0,60 t
0,3 ha
0,30t
0,2 ha
0,50t
0,5 ha

Nota: Este regime baseia-se numa estimativa de rentabilidade de 4,5 t/ha para a produção de híbrida trilínea, 1,5 t/ha para
produção feminina simples, 2,0 t/ha para CML444 e CML395 e 1,0 t/ha para CZL03014, e uma taxa de plantação de 17
kg/ha para a feminina, 8 kg/ha para a masculina e 25 kg/ha para a semente pura. As áreas e as produções representam
o mínimo necessário e, por isso, um produtor de sementes pode considerar objetivos de produção superiores para ter em
conta perdas e rentabilidades inesperadas ou maiores vendas de semente certificada. Regimes semelhantes podem ser
criados para híbridas simples ou duplas.
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Manutenção da variedade e produção de sementes de obtentor
A manutenção da pureza genética e da uniformidade de uma variedade é, normalmente,
da responsabilidade da organização que regista a variedade num país em particular, e esta
tarefa é, em geral, atribuída ao obtentor no departamento de investigação da organização.
O método da manutenção da semente parental depende do tipo de polinização que ocorre
na espécie da cultura. As culturas podem ser autogâmicas (tais como amendoins e sementes
de soja) ou alogâmicas (tais como milho e sementes de girassol). No que se refere às culturas
alogâmicas, as variedades podem ser de polinização livre ou híbridas, mas em cada caso
seguem-se diferentes procedimentos para a manutenção da pureza varietal.
Manutenção e produção de sementes do obtentor de culturas autogâmicas
As sementes do obtentor de culturas autogâmicas são relativamente fáceis de manter e
de produzir. O procedimento envolve principalmente o cultivo da variedade da cultura
numa parcela isolada e identificada, usando uma origem conhecida de semente do obtentor
e eliminando quaisquer tipos diferentes e variantes da cultura plantada sob supervisão
do obtentor (Caixa 5.1). A parcela não deve ser plantada num campo que tenha tido a
mesma cultura na estação anterior e deve ser aplicada uma boa gestão para alcançar um
crescimento ideal. O requisito de distância de isolamento para as culturas autogâmicas é,
normalmente, pequeno, dependendo a extensão normal de polinização cruzada. A distância
de isolamento recomendada para sementes básicas é, em geral, apropriada (Tabela 5.4), o
que para sementes de soja, amendoins, feijão, ervilhas e trigo, significa uma distância de 10
m da cultura contaminada.
Durante o crescimento da cultura, o obtentor deve inspecionar regularmente a cultura,
em particular na fase vegetativa, no florescimento e antes da colheita, para garantir que
a planta está em conformidade com as características da variedade e que não existem
plantas diferentes ou variantes. Depois da colheita e da debulha, as sementes devem ser
inspecionadas para assegurar que são homogéneas e de qualidade aceitável, bem como
Caixa 5.1. Manutenção e produção de sementes do obtentor de culturas de espécies autogâmicas.
Cultive uma parcela isolada com as dimensões
requeridas usando uma origem conhecida de
semente do obtentor. Elimine plantas diferentes ou
variantes durante o crescimento e antes da colheita.

Semente a granel de plantas colhidas para
utilização na produção de semente prébásica ou básica.

Selecione uma parte da semente para
utilizar como semente progenitora para
a produção de semente do obtentor.
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típicas da variedade. Uma parte da semente é mantida pelo obtentor para multiplicação
futura, enquanto a produção de semente pré-básica ou básica necessária é passada para o
departamento de produção. A dimensão da parcela necessária para a produção de sementes
de obtentor depende do fator de multiplicação da cultura e da variedade e dos requisitos
futuros de produção de sementes pré-básica ou básica.
Manutenção e produção de sementes de obtentor de culturas de espécies alogâmicas
A manutenção da pureza varietal de culturas alogâmicas, tais como variedades de polinização
livre de milho e sorgo, pode ser realizada em campos isolados ou sob polinizações
controladas. Em qualquer dos casos, a parcela utilizada para as sementes de obtentor não
deve estar localizada num campo que tenha tido a mesma cultura na estação anterior. É
também necessário um elevado padrão de gestão para garantir que a cultura é cultivada
em condições ideais. Durante o crescimento vegetativo, as plantas diferentes ou variantes
devem ser removidas para que, no florescimento, não contaminem a variedade pura. A
manutenção e produção de sementes do obtentor de uma variedade alogâmica dependem
de a variedade ser de polinização livre ou híbrida.
Produção de sementes do obtentor de variedades de milho de polinização livre em
campos de polinização livre. Quando as sementes do obtentor forem produzidas em
campos de polinização livre é fundamental que a cultura esteja suficientemente isolada
de potenciais culturas contaminantes para garantir que a semente do obtentor é pura.
Podem utilizar-se dois métodos de isolamento. O primeiro é isolar pelo distanciamento
à cultura contaminante. Neste caso, a distância entre a parcela da semente do obtentor e
outro milho deverá ser, no mínimo, igual aos requisitos para a produção de semente básica
(Tabela 5.4). O segundo método é isolar por época, caso em que a parcela de semente
do obtentor é plantada próxima mas antes ou depois da cultura contaminante com um
intervalo de tempo suficiente para evitar a sobreposição dos períodos de florescimento das
duas culturas. No caso do milho, o intervalo entre a plantação da parcela de semente e da
cultura contaminante tem de ser superior a 28 dias.
No campo isolado, a variedade é cultivada a partir de uma origem conhecida de semente de
obtentor para conseguir, pelo menos, 2 000 plantas. A dimensão da parcela dependerá da
procura de sementes de obtentor para produção de sementes básicas, mas não é aconselhável
cultivar menos de 2 000 plantas. Plantas fora do tipo, variantes e doentes são removidas sob
a supervisão do obtentor antes do florescimento da cultura. A parcela pode ser organizada
de duas formas:
a. As filas masculinas e femininas podem ser identificadas, com as plantas femininas
sem panículas antes do florescimento para assegurar a polinização cruzada com
as filas masculinas. A semente das filas femininas é cuidadosamente selecionada
de plantas típicas e espigas desejáveis, com semente de, pelo menos, 400 plantas
agrupadas para a semente do obtentor. A semente das filas masculinas pode ser
descartada ou utilizada como semente básica.
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b. A parcela é cultivada como um campo de polinização livre, sem separação entre
filas masculinas e femininas. Pelo menos 600 plantas típicas da variedade são
selecionadas do campo e a semente da parte central das espigas é agrupada para
semente do obtentor.
Depois do descasque, uma parte da semente é mantida para a produção futura de semente
do obtentor, enquanto o remanescente passa para o Departamento de Produção para
produção de semente pré-básica ou básica.
Produção de sementes do obtentor de variedades de milho de polinização livre em
polinização manual controlada. Um método alternativo de produção de semente do
obtentor em variedades de milho de polinização livre pode ser a utilização de cruzamentos
de irmãos ou meios-irmãos com polinização manual. A semente da variedade é cultivada a
partir de uma origem conhecida de semente do obtentor para conseguir, pelo menos, 2 000
plantas (Caixa 5.2). Plantas fora do tipo, variantes e doentes são removidas sob a supervisão
do obtentor. Polinizações manuais controladas são realizadas recolhendo pólen de plantas
masculinas identificadas ou de todos os tipos de plantas típicas e aplicando-o nas flores
femininas de plantas típicas selecionadas ou pela polinização de plantas femininas a partir
de plantes masculinas individuais. Normalmente deverão ser polinizadas, pelo menos, 600
plantas. As sementes de, no mínimo, 400 plantas intencionalmente selecionadas, típicas e
sem doenças com as espigas são agrupadas. É aconselhável descartar a semente das pontas
das espigas e conservar apenas as sementes da parte central. Uma parte desta é mantida
para a produção futura de semente do obtentor, enquanto o remanescente passa para o
Departamento de Produção para produção de semente pré-básica ou básica.
Caixa 5.2. Manutenção e produção de semente do obtentor de variedades de milho de
polinização livre.
Cultive 2 000 plantas. Polinize 500 a 600
plantas selecionadas. Selecione 400 plantas e
espigas autênticas.
Agrupe uma quantidade igual de sementes de
plantas selecionadas e espigas de variedade pura
para a semente do obtentor.

E

Guarde 50 a 75 sementes da
parte central de cada uma das
espigas selecionadas para servir de
progenitor para a produção futura
de semente do obtentor.

Cultive semente pré-básica em isolamento e
elimine plantas fora do tipo e variantes.

101

Gestão da Indústria de Sementes em África

Manutenção e produção de sementes do obtentor de linhas puras de variedades híbridas de milho
Com variedades híbridas, a manutenção da pureza varietal é considerada na manutenção
dos progenitores, o que no caso do milho são as linhas de componentes puras (Caixa 5.3).
O primeiro passo na manutenção de progenitores puros destina-se a assegurar que são
suficientemente puros e uniformes. O segundo passo é multiplicar as quantidades necessárias
de semente do obtentor para utilização na produção de semente pré-básica e/ou básica.
A purificação da linha pura é um processo de seleção de espigas por fila até que se verifique
uma uniformidade e pureza suficientes para os fins para os quais se pretende a variedade
híbrida. Tal pode demorar duas ou três gerações nos casos em que a semente de origem
seja proveniente de uma população de linha pura S4 ou S5. Neste caso, cultivam-se 10 ou
mais filas de linha pura, das quais se selecionam cinco a dez espigas das plantas que melhor
representem a linha e que sejam superiores em termos agrónomos (ou seja, que apresentam
o melhor desempenho per se em termos das características desejadas). Estas espigas são
cultivadas em filas e ao longo da estação de cultivo, seleciona-se uma fila que seja a mais
típica da linha e apresente o melhor desempenho per se. Desta fila, cinco a dez espigas são
selecionadas e agrupadas, se a fila for suficientemente uniforme, ou cultivadas como parcelas

.Caixa 5.3. Manutenção de linhas puras de milho e produção de semente do obtentor.
Cultive 200 plantas da linha pura. Autopolinize
100 plantas selecionadas.
Selecione 10 espigas de plantas de variedade pura.
Cultive parcelas de espigas em fila, cada uma
de 20 plantas. Selecione uma fila que seja mais
uniforme e de variedade pura.

Agrupe sementes de uma fila uniforme.

Repita até estar satisfeito de que essa
fila é suficientemente uniforme e de
variedade pura.

Guarde 250 sementes num espaço
fresco para armazenamento de reserva
de longo prazo.

Semente de obtentor do progenitor.

Cultive a área necessária de semente do obtentor.
Autopolinize todas as plantas de variedade pura e
agrupe sementes de espigas de variedade pura.

Produção de semente pré-básica em isolamento.
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de espigas por fila, se existir alguma segregação notória na fila (p. ex., com características
fenológicas, tais como cor das glumas, forma da panícula, etc.). Mais uma vez, se a linha
pura for cultivada em espigas por fila, seleciona-se uma única fila do grupo e as espigas são
agrupadas, se a fila for suficientemente uniforme, ou cinco a dez espigas são selecionadas de
outra geração de seleção de espigas por fila. Logo que as espigas sejam agrupadas de uma fila
uniforme, a semente torna-se na fonte para a produção da semente do obtentor.
Da produção de semente de obtentor de uma linha pura, semeia-se a área necessária num
campo que não tenha tido a mesma cultura na estação anterior. Plantas fora do tipo são
removidas sob a supervisão do obtentor e as plantas típicas e sem doenças são autopolinizadas
ou cruzadas por polinização manual. Na colheita, somente as espigas que são típicas da linha
serão selecionadas. Destas, uma parte é mantida como fonte para produção de semente do
obtentor adicional, enquanto o remanescente passa para o Departamento de Produção para
produção de semente pré-básica ou básica.

Produção de semente certificada
A semente certificada é semente de qualidade elevada e conhecida (qualidade genética e
física), consistente, produzida de acordo com as regras e regulamentos de um regime oficial
de certificação de semente e para a qual existe um certificado. As regras e procedimentos
para a produção de semente certificada são estabelecidos no país no qual a semente deverá
ser produzida. O objetivo da certificação é produzir semente com uma pureza genética
aceitável mínima e qualidade física especificada em termos de percentagem de germinação,
humidade da semente e pureza física da semente. Os procedimentos de certificação baseiamse em normas relativas às condições de crescimento, isolamento do campo, inspeções das
culturas, prevalência de sementes de ervas daninhas, proporção de sementes com defeito,
percentagem de germinação e teor de humidade da semente. Se um campo ou lote de
sementes não cumprir as normas indicadas para a categoria de semente pretendida será
rejeitado pela certificação.
As normas da produção de semente pré-básica e básica são superiores às da produção de
semente certificada (Tabela 5.4), em particular no que se refere a requisitos de isolamento e
à percentagem máxima de plantas fora do tipo. As normas são avaliadas em todos os campos
através de inspeções de campo e análises laboratoriais. As inspeções de campo são necessárias
para verificar a origem da semente original e a identificação da variedade, a determinação
do histórico de colheita, a adequação da distância de isolamento (ou época), práticas de
produção e para garantir que todos os procedimentos de certificação são observados.
Normalmente, são necessárias três a dez inspeções durante a estação, dependendo do tipo
de cultura e da variedade. A produção de semente de milho híbrida requer o maior número
de inspeções, em especial durante o florescimento, para assegurar que a cultura satisfaz as
normas de certificação. Após o descasque ou a debulha, retiram-se amostras da semente
para análises laboratoriais para avaliar a pureza da semente, a percentagem de germinação
e o teor de humidade. Esta é a fase ﬁnal do processo de certificação, e se o lote de semente
cumprir todas as normas, ser-lhe-á atribuído o estatuto de certificado.
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As inspeções das culturas de semente para certificação são realizadas por “inspetores” ou
funcionários da autoridade nacional de sementes ou por inspetores acreditados, contratados
pela empresa de sementes. Nos casos em que sejam utilizados inspetores da autoridade
nacional de sementes é necessário planear antecipadamente para garantir que as inspeções
são realizadas de forma atempada. Muitas culturas de sementes falharam a certificação
simplesmente porque as inspeções não foram realizadas no momento certo. Inspetores
acreditados pela empresa têm de dispor do equipamento e mobilidade necessários para
visitar os campos de sementes, conforme necessário. É possível atribuir aos inspetores um
número viável de produtores de sementes durante uma estação ou duas, mas é aconselhável
rodar os inspetores entre os agricultores ao longo do tempo para evitar familiaridade e uma
diminuição de exigência das normas. O número de campos que um inspetor consegue gerir
varia em função da sua dimensão, da distância entre eles e das datas de plantação.
Tabela 5.4. As normas mínimas de certificação da SADC.
CULTURA		

NORMAS DO CAMPO		

NORMAS LABORATORIAIS

			
% máxima
		
Distância
de fora do tipo
		
mínima
(con base em
		
isolamento (m) 1000 plantas)

Número		
% mínima
mínimo de Germinação semente pura Humidade
inspeções mínima (%) (por peso) máx. (%)

Designação
botânica

BS
(B)

Comum
Designação

BS
(B)

CS
(C)

BS
(B)

CS
(C)

CS
(C)

BS
(B)

CS
(C)

BS
(B)

CS (todas as
(C) categorias)

Arachis hypgoaea L.
Cajanus cajan L.

Amendoim
10
5
0,2
0.2
3
3
75 75
98,0 98,0
9,0
Ervilha de
400 200
0,1
0.3
3
3
75 80
99,0 98,0
13,0
Angola											
Glycine max L. Merrill Semente de soja 10
5
0,2
0,5
3
3
70 70
99,0 99,0
12,0
Gossypium hirsutum L. Algodão (H)
500 400
0,2
0,3
3
3
70 75
99,0 98,0
10,0
Gossypium hirsutum L. Algodão (OP)
100 100
0,2
0,3
3
3
70 75
99,0 98,0
10,0
Helianthus annuus L.
Girassol (OP) 1000 800
0,2
0,5
3
3
75 85
98,0 98,0
10,0
Helianthus annuus L.
Girassol (H)
3000 1500
0,2
0,5
5
5
80 80
98,0 98,0
10,0
Nicotiana tabacum L.
Tabaco
800 400
0,2
0,5
3
3
85 85
99,0 99,0
8,0
Oryza sativa L.
Arroz
5
5
0,2
0,3
3
3
80 80
98,0 98,0
12,5
Pennisetum glaucum L. Milho-miúdo
400 200
0,5
0,5
3
3
75 80
98,0 98,0
11,0
Phaseolus vulgaris L.
Feijão
10
5
0,1
0,2
3
3
70 75
99,0 99,0
13,0
Sorghum bicolor L.												
Moench
Sorgo (OP)
400 350
0,2
0,5
4
3
80 80
99,0 98,0
12,0
Sorghum bicolor L.												
Moench
Sorgo (H)
750 500
0,2
0,5
5
5
80 80
99,0 98,0
12,0
Triticum aestivum L.												
emend. Fiori et Paol.
Trigo
10
5
0,1
0,3
3
3
85 85
99,0 99,0
13,0
Vigna unguiculata L.												
Walpers
Feijão-frade
10
5
0,2
0,5
3
3
75 75
99,0 98,0
13,0
Zea mays L.
Milho (OP)
400 200
0,5
1,0
4
3
90 90
99,0 99,0
13,0
Zea mays L.
Milho (H)
400 350
0,1
0,3
5
5
70 90
99,0 99,0
13,0

Nota: BS = semente básica; CS = semente certificada. As normas podem ser diferentes em países individuais na SADC e
noutros lugares.
Fonte: SADC Secretariat, 2008.
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A gestão do campo na produção de sementes, com referência
particular ao milho
Uma vez que a produção de sementes é uma cultura de valor superior do que o grão,
o padrão de gestão a utilizar deverá ser também superior. No entanto, em princípio, as
práticas agrónomas aplicadas às culturas de sementes não são diferentes de culturas normais,
em particular, se forem culturas de sementes autogâmicas ou de polinização livre. No caso
da produção de sementes híbridas em que um ou ambos os pais são linhas puras, poderá
ser necessário dar uma atenção extra às componentes puras, uma vez que tendem a ser mais
fracos e suscetíveis às tensões ambientais (p. ex., doença, tensão decorrente de herbicidas e
nutrientes) do que as híbridas.
Chaves para uma boa gestão de culturas
A gestão de culturas pode ser subdividida em três pontos principais, nomeadamente,
oportunidade, observância de padrões elevados e minimização do desperdício dos insumos
(Brian Oldrieve, comunicação pessoal, 2005).
Oportunidade. A oportunidade tem uma importância extrema na produção de sementes.
Todas as culturas de sementes desenvolvem-se segundo uma determinada sequência, da
sementeira à maturação, e a gestão da cultura é determinada por este padrão de crescimento.
Todas as decisões de gestão têm de ser tomadas e qualquer contribuição tem de ser realizada
no momento mais apropriado para a cultura (Figura 5.2).
O estabelecimento de uma cultura é, em geral, a fase mais importante de todo o ciclo, uma
vez que as decisões tomadas na sementeira influenciam todo o ciclo de vida da cultura. A
maioria das culturas de verão, como milho, algodão e sementes de soja, rende mais quando
plantadas mais prematuramente do que num momento mais tardio. Nalgumas culturas
híbridas, o tempo de plantação masculina e feminina tem de ser desfasado para assegurar a
sincronização das flores masculinas e femininas. Nalguns casos de produção de sementes, o
isolamento necessário da cultura é alcançado plantando-a num momento suficientemente
diferente de uma cultura contaminante para assegurar que nenhum pólen estranho
contamina a cultura de semente. Assim, para plantar no momento mais propício e correto,
é necessário um bom planeamento. Tal envolve definir prazos para as várias operações,
tais como preparação do terreno, aquisição dos insumos, aplicação de fertilizante, data de
plantação, etc. O melhor é realizá-lo num calendário bem antes dos prazos e programar o
trabalho para cumprir esses prazos, assegurando que tudo o que é necessário está disponível
na data de plantação ideal.
No entanto, a importância da oportunidade vai para além da plantação em todos os aspetos
da produção de sementes. Operações tais como remoção de ervas daninhas, adubação de
cobertura, aplicações de pesticidas, corte da panícula nas sementes femininas, remoção
masculina nas sementes híbridas e colheita - tudo tem de ser realizado no momento certo,
altura em que o trabalho dará os melhores resultados. É um facto estabelecido que a
concorrência de ervas daninhas nas primeiras quatro a semanas da vida de uma cultura é
105

Gestão da Indústria de Sementes em África
R1

V = Fases vegetativas
Conta-se uma folha quando o colar da
folha é visível acima da folha inferior.

V12

R = Fases reprodutivas

R6

VT

V8
V2

V4

VE
Emergência Duas folhas Quatro folhas
de coleóptilos		
Verticilo precoce

• Preparação da terra com
conservação
• Crescimento da planta
• Fertilização basal
• Controlo de ervas daninhas
pré e pós-plantação

Oito folhas
Verticilo médio

Doze folhas
Verticilo tardio

• Adubação de cobertura de
nitrogénio no V6 a V8
• Controlo do pirale do milho
• Controlo de ervas daninhas

Emergência
de panículas

Fecundação e
polinização

• Molibdato de sódio
(para híbridas)
• Controlo de doenças
• Controlo tardio de ervas
daninhas

Maturidade
(camada preta)

• Colheita
• Seleção de espigas
• Secagem e debulha
• Controlo de gorgulho

• Remoção de plantas fora do tipo antes do
florescimento
• Remoção de panículas nas filas femininas nos
campos de sementes híbridas
• Remoção de plantas masculinas depois da
polinização

Figura 5.2. Representación esquemática del crecimiento y desarrollo del maíz, y las prácticas
agronómicas básicas que se requieren en las distintas etapas de la producción de semilla híbrida.
Fonte: Anon., 2000. Corn and Soybean Field Guide. 2000 Edition. Purdue Crop Diagnostic Training and Research
Center. Purdue University Cooperative Extension Service, Lafayette, Indiana.

muito negativa para o rendimento. Igualmente, as pequenas ervas daninhas são muito mais
fáceis de controlar do que as maiores. Assim, a eliminação atempada de ervas daninhas,
quando a cultura e as ervas estão pequenas será mais eficaz e benéfica para uma boa produção
de semente.
A remoção das plantas masculinas na produção de sementes híbridas logo após a polinização
reduz a concorrência com as plantas femininas e melhora o rendimento das filas femininas
adjacentes. As plantas masculinas podem ser destruídas ou removidas do campo e usadas
para ração de gado. Assegurar uma remoção cuidadosa das plantas masculinas evita a
possibilidade de misturar sementes masculinas e femininas na colheita.
O momento da aplicação de fertilizantes desempenha um papel fundamental na
produtividade. As aplicações de adubos para a cultura devem coincidir com os requisitos da
cultura. A primeira consideração é a acidez do solo, uma vez que esta tem de ser melhorada
antes do estabelecimento da cultura. O fertilizante basal, normalmente constituído por uma
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mistura composta de nitrogénio, fósforo, potássio e enxofre, tem de ser aplicado antes ou
durante a sementeira para que as plantas em germinação obtenham os nutrientes necessários
para um crescimento rápido. Da mesma forma, a aplicação de adubação de cobertura de
nitrogénio tem de ser realizada de acordo com os requisitos vegetativos do crescimento
da planta e das condições ambientais. Uma adubação de cobertura tardia depois do pico
do crescimento vegetativo pouco irá fazer para melhorar o rendimento. Poderão também
ser necessários micronutrientes para complementar deficiências particulares do solo ou da
planta. Nalgumas situações, em particular quando o milho é cultivado em solos ácidos, as
culturas de semente de milho híbrido requerem a aplicação de molibdato de sódio, como
aplicação foliar logo após a polinização ou como adubação de cobertura após a colheita.
As aplicações de pesticidas têm também de ser calendarizadas para assegurar o melhor
controlo de ervas daninhas, pragas ou doenças. Tal só pode ser alcançado através de um
programa de acompanhamento regular e cuidadoso. Quando as pragas e doenças atingem
níveis de limiar económico, os pesticidas têm de ser aplicados sem demora e de forma a
assegurar uma taxa de pesticida, volume de aplicação, método de pulverização e medidas de
segurança adequados.
Com as culturas de sementes, o momento da colheita é fundamental para garantir uma
boa qualidade da semente. Se a semente for colhida demasiado cedo e as condições de
secagem e armazenamento não forem ideais, a semente perderá rapidamente a capacidade
de germinação. Se a semente for deixada no campo tempo de mais antes da colheita,
fica exposta a deterioração, ataque de pragas (doenças, insetos, pássaros e roedores) e fica
vulnerável a roubos.
Padrão de gestão. Gerir segundo altos padrões irá aumentar o potencial de qualquer
cultura. Isto implica basicamente precisão e rigor nos tratamentos da cultura.
Precisão significa um elevado grau de exatidão ou simplesmente fazer as coisas corretamente.
Rigor envolve um desvio mínimo aos padrões ou simplesmente fazer as coisas sem erros.
As duas estão associadas. As coisas podem ser realizadas com grande precisão, mas podem ser
completamente erradas ou inapropriadas. Por exemplo, uma cultura pode ser plantada com
um espaçamento perfeito, mas o espaçamento pode ser demasiado próximo ou demasiado
largo. Assim, uma boa produção de uma cultura depende de um trabalho preciso e rigoroso
em função de um determinado padrão.
No início da estação, as questões fundamentais são a fertilização e a sementeira. Estas
duas operações têm uma grande influência no potencial de uma cultura. A quantidade
de fertilizante aplicada tem de ser adaptada ao objetivo de rentabilidade da cultura e à
capacidade de fornecimento de nutrientes do solo. O fertilizante tem de ser aplicado de
forma a obter a resposta máxima da cultura. A aplicação em banda e por baixo da fila de
plantação ou a colocação pontual no orifício de plantação junto à semente são os melhores
métodos, enquanto os métodos de aplicação total são normalmente ineficientes.
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O espaçamento entre as plantas no campo tem uma grande influência na rentabilidade.
Para cada cultura (e variedade) num determinado ambiente existe uma população ideal de
plantas. A resposta média do milho à população vegetal indica que a gama ótima se situa
entre 36 000 e 60 000 plantas por hectare (Figura 5.3). Populações mais elevadas podem
ser usadas em ambientes de grande potencial ou com variedades resistentes à dobragem e de
pequena estatura. As populações mais baixas são adequadas a culturas de seca e variedades
que possam ser suscetíveis à dobragem. As linhas puras são frequentemente semeadas com
uma maior densidade do que as híbridas devido à sua pequena estatura. O objetivo no
estabelecimento da planta é alcançar a população precisa ideal de forma rigorosa. Intervalos
e desnivelamentos reduzirão o potencial de rentabilidade, enquanto o nivelamento de
plantas com espaçamento uniforme é o ideal.
A precisão e o rigor também se aplicam a outros aspetos da produção, tais como o controlo
de ervas daninhas, aplicação de pesticidas e colheita. Isto é particularmente verdadeiro nas
aplicações pulverizadas de produtos químicos. Um agrónomo de renome, Stan Sheppard,
afirmou uma vez que a pulverização de pesticidas é uma das práticas agrícolas mais
ineficientes e imprecisas. Os pesticidas químicos atualmente disponíveis têm taxas, épocas
e técnicas de aplicação particulares, com as quais os agricultores têm de estar familiarizados
e observar se pretenderem obter bons resultados da sua utilização. Esta informação é
fornecida nos rótulos dos pesticidas e, naturalmente, em todos os casos é forçoso observar
os procedimentos de segurança.
Na produção de milho híbrido, o corte da panícula das plantas femininas tem de ser realizado
de acordo com as normas e de forma atempada. Quaisquer atrasos no corte das panículas
ou técnicas de corte fracas que resultem em tocos ou plantas esquecidas influenciarão
seriamente a pureza genética e pode resultar na rejeição da certificação.
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Figura 5.3. A resposta típica do milho à população vegetal em condições ideais em ambientes
húmidos de altitude média em África.
Nota: A forma da curva e a densidade ideal podem variar dependendo da variedade e do ambiente.
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Desperdício mínimo dos insumos. O terceiro ponto da produtividade é a eficiência da
utilização dos insumos. Embora tal possa nem sempre afetar diretamente a rentabilidade de
uma cultura, o desperdício reduz a produtividade e a eficiência. Todos os insumos são caros
e, por conseguinte, um agricultor não pode simplesmente desperdiçar nada.
Mais uma vez, este princípio aplica-se à maioria dos aspetos da produção. O fertilizante
tem de ser aplicado sem desperdício. Os produtos químicos das culturas não podem ser
aplicados em excesso. A remoção de ervas daninhas deve ser realizada quando as ervas ainda
estão pequenas para que a energia não seja desperdiçada. Só se deverá utilizar a quantidade
de semente necessária para alcançar a população de plantas desejada. Um bom exemplo
de como a semente pode ser desperdiçada é apresentado na Figura 5.4. As rentabilidades
do sorgo aumentaram quando a população de plantas foi aumentada para cerca de 15
plantas por m2, mas posteriormente, com taxas de plantação superiores, a alteração na
rentabilidade foi insignificante. De facto, com muitas culturas, se se plantar demasiada
semente e se conseguirem populações de plantas elevadas, as rentabilidades podem diminuir
e a dobragem pode constituir um problema grave. Assim, um agricultor só precisa de semear
a semente necessária para alcançar a população ideal de plantas e não mais.
As três chaves para a produtividade, nomeadamente, oportunidade, normas excelentes e
utilização eficiente dos insumos, aplicam-se a todos os aspetos da produção de sementes. A
aplicação destes princípios é uma questão de planeamento e de implementação determinada.
Sincronização de florescimento masculino e feminino na produção de sementes de milho
Idealmente na semente híbrida de milho, as plantas masculinas devem iniciar a libertação
de pólen quando as primeiras sedas das femininas começam a surgir. No entanto, plantas
masculinas e femininas podem nem sempre demorar o mesmo tempo a atingir a fase de
florescimento. Além disso, a duração da libertação de pólen deve ser igual à duração do
surgimento e viabilidade das sedas femininas. Qualquer dessincronização do florescimento
masculino e feminino pode conduzir a rentabilidades reduzidas e expor a semente parental
feminina a contaminação por pólen estranho (Caixa 5.4).
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Figura 5.4. O efeito da população de plantas na rentabilidade de sorgo no Zimbabué em 1993/94.
Fonte: Agricultural Research Trust, Harare, Zimbabué.
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A libertação de pólen e o surgimento Caixa 5.4. Razões para contaminação genética
de sedas podem ocorrer ao longo de 7 de culturas de sementes.
a 14 dias e podem não coincidir se as As principais fontes de contaminação de uma
plantas parentais masculinas e femininas cultura de sementes são:
não forem plantadas no mesmo dia. Por
• Mistura de sementes antes da plantação.
exemplo, as sedas da planta feminina • Fontes impuras de sementes.
começam a surgir antes de as masculinas • Replante de plantas da mesma cultura no campo
começarem a libertar pólen (Figura 5.5).
das estações anteriores.
De facto, a sedas no exemplo surgiram • Na produção de milho híbrido, corte incompleto
da panícula da planta feminina, resultando na
cerca de quatro dias antes de ocorrer a
autopolinização feminina.
libertação de pólen, expondo assim a
•
Contaminação por pólen estranha devido a
cultura a uma possível contaminação
isolamento inadequado.
por pólen estranho. O tempo até ao • Uma má sincronização das plantas masculinas e
surgimento de 50% das sedas das
femininas na produção híbrida expõe as plantas
plantas femininas ocorreu 64 dias depois
femininas a um maior risco de contaminação por
da plantação e o tempo para 50% da
pólen estranho.
libertação de pólen ocorreu 67 dias após
a plantação das plantas masculinas. Para alcançar a sincronização ideal nesta produção
híbrida, a planta masculina teria de ser plantada 3 a 5 dias antes da feminina.

Proporção acumulada de surgimento de
sedas ou de plantas que libertam pólen (%)

Para ajustar estas diferenças do florescimento masculino e feminino, os produtores de
sementes têm de estar bem informados sobre o tempo que vai da plantação ao florescimento,
a duração do florescimento e da produção de pólen da planta parental masculina. Se existir
uma diferença superior a dois dias no tempo médio desde a plantação até ao meio do
florescimento das plantas parentais masculinas e femininas, é aconselhável ajustar a data
de plantação da masculina para assegurar uma boa sincronização. Uma planta parental
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Figura 5.5. Um exemplo do progresso do surgimento de seda em plantas femininas simples e
libertação de pólen nas masculinas puras num campo de semente de milho trilíneo.
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masculina que libertar pólen antes do surgimento da seda tem de ser plantada posteriormente
à feminina. Inversamente, se uma planta parental masculina que libertar pólen depois do
surgimento da seda tem de ser plantada antes da feminina.
Se uma planta parental masculina tiver um hábito de crescimento fraco ou apresentar
um período curto de libertação de pólen, é aconselhável plantar a masculina em dois
(ou mesmo três) dias consecutivos, de modo a que a libertação do pólen abranja todo o
período de surgimento da seda. A plantação dividida da planta masculina é normalmente
realizada em duas filas adjacentes numa feminina 6:2: rácio da fila masculina. Para reduzir
a proporção de terreno ocupada pelas filas masculinas, as duas filas masculinas podem ser
plantadas relativamente próximas, comparativamente às filas femininas. Por exemplo, se
o espaçamento normal da fila for 90 cm, as fuas filas masculinas podem distar 45 ou 60
cm, mas 90 cm afastadas das filas femininas adjacentes. No caso em que a masculina não
produz uma grande abundância de pólen, o rácio de femininas relativamente às masculinas
não deve ser superior a 3:1 se a masculina for uma produtora profusa de pólen (como
uma híbrida ou OPV, no caso de uma híbrida dupla ou “top-cross”), o rácio de femininas
em relação a masculinas pode ser aumentado para 4:1 ou até 6:1. Nalguns casos, pode ser
plantado um rácio de 6:2, mas a masculina tem de ser uma produtora profusa de pólen.
Na produção de sementes híbridas simples, onde as plantas masculinas e femininas têm um
vigor e estatura similares, uma configuração de “filas ajustáveis” pode ser viável. Neste caso,
a planta masculina é plantada com metade do espaçamento normal entre filas alternadas
de plantas femininas. Por outras palavras, as plantas femininas são plantadas com o
espaçamento normal entre filas, 90 cm, e em cada segundo espaço entre filas planta-se uma
masculina a 45 cm das filas femininas.
Assim, o rácio efetivo feminina:masculina é 2:1 mas não é usado terreno extra para as
masculinas, conseguindo-se assim uma utilização ideal do terreno. No entanto, neste
sistema é importante remover as masculinas imediatamente após a conclusão da polinização
para reduzir a concorrência com as femininas.
Tentaram-se outros métodos de melhoria da sincronização, em especial quando existe
uma diferença pequena entre o tempo de florescimento das masculinas e das femininas,
incluindo o seguinte:
• Molhar as sementes em água durante 12 a 24 horas antes da plantação pode adiantar
o florescimento um a dois dias. As sementes molhadas absorvem água e começam a
germinar, ficando por isso vulneráveis a danos se forem incorretamente manuseadas.
Molhar as sementes só é viável se for realizado manualmente.
• Cortar as folhas com verticilo das plantas masculinas na fase de crescimento V4 a V6
para atrasar o corte da panícula e a libertação de pólen. Tal é eficaz para um atraso de 2
a 3 dias da libertação do pólen. No entanto, se as plantas forem muito cortadas podem
produzir panículas pequenas e menos pólen. Se forem cortadas demasiado tarde, o efeito
no momento da libertação do pólen será baixo.
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• Queima parcial das plantas masculinas com herbicidas ou uma chama no V3 a V5 para
atrasar o corte da panícula e a libertação do pólen em 2 a 3 dias. Isto provou-se eficaz se
a extensão da queima não for excessiva.
• Adicionar fertilizante de fosfato e nitrogénio extra na vala de plantação da planta
masculina ou feminina para acelerar o crescimento da planta. Tal pode ser eficaz em solos
que não sejam muito férteis, mas a aceleração do crescimento da planta apenas provoca
o florescimento um a dois dias mais cedo do que se não for aplicado fertilizante.
• A aplicação de irrigação uma a duas semanas antes do florescimento garantirá que as
sedas surgem no momento esperado, em especial se o tempo estiver quente e seco na
altura.
• Nos casos em que as plantas masculinas sejam insuficientes devido a falhas de germinação,
o pólen pode ser recolhido das plantas remanescentes, agrupado em “potes” e aplicado
às sedas das plantas femininas. Este é um trabalho entediante porque o tempo entre a
recolha do pólen e a aplicação nas sedas tem de ser inferior a duas horas, caso contrário o
pólen perde a sua viabilidade.
Eliminação de plantas indesejadas
Trata-se da remoção sistémica de sementes e plantas indesejáveis com o objetivo de garantir
que a cultura de sementes cumpre os padrões desejados de pureza genética. O processo
inicia-se antes da plantação, com a seleção dos campos que estão e irão estar livres de
plantas espontâneas, com a utilização de semente de origem genética e fisicamente pura e
a manutenção dos isolamentos necessários. O equipamento de plantação também deve ser
limpo antes da sementeira para remover sementes estranhas. A fase vegetativa do crescimento
da cultura assegura o tempo ideal para a remoção das plantas fora do tipo do campo, em
particular no caso de culturas híbridas e de polinização livre, onde a contaminação do pólen
pode ser uma importante fonte de impureza genética. No caso das culturas autogâmicas, a
eliminação de plantas indesejadas deve estar preferencialmente concluída no florescimento,
mas pode continuar até à maturidade. Na colheita, debulha e processamento, é necessário
dispor de equipamento limpo e as sementes indesejáveis têm de ser retiradas sempre que
possível. As pessoas envolvidas na eliminação de plantas fora do tipo ou variantes têm de
estar bem familiarizadas com as características fenotípicas da variedade. As ervas daninhas
têm de ser completamente removidas ou destruídas para eliminar qualquer possibilidade
de contaminação.
Efeitos de uma má sincronização na rentabilidade e na classificação da semente de milho
Pólen demasiado cedo relativamente às sedas ou sedas demasiado tardias em relação à
libertação de pólen
• A base da espiga será polinizada, mas com as pontas vazias
• A perda de rentabilidade dependerá da percentagem de semente, mas os grãos na base da
espiga são normalmente maiores e compensam melhor do que os grãos mais pequenos da
ponta.
• Espere uma maior proporção de sementes redondas grandes comparativamente a outras
categorias de sementes.
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Surgimento demasiado prematuro das sedas em relação à libertação do pólen ou
libertação tardia de pólen
• As pontas das espigas ficarão cheias, mas com extremidades vazias
• Perda em geral elevada de rentabilidade, uma vez que não existem os grãos normalmente
grandes da extremidades, mas apenas grãos pequenos nas pontas
• As classes de sementes serão maioritariamente pequenas, redondas e grossas, com uma
pequena parte de semente plana média.

Colheita e processamento da semente de milho
A gestão da cultura de sementes desempenha um papel importante na rentabilidade e
qualidade genética da cultura. Se a cultura for gerida de forma apropriada de uma perspetiva
agrónoma e as condições climatéricas forem favoráveis, a rentabilidade será otimizada. Da
mesma forma, se os procedimentos de certificação forem corretamente seguidos, a variedade
será pura ou geneticamente pura. No entanto, a partir da colheita, o manuseamento da
semente tem uma grande influência na qualidade física e biológica do produto ﬁnal. De
facto, este é provavelmente o período mais crítico na empresa de sementes, uma vez que diz
respeito à qualidade da semente. Assim, a empresa de semente tem de prestar uma atenção
particular à colheita e ao processamento (incluindo armazenamento e transporte) da semente
para garantir a sua qualidade.
Colheita da semente
A qualidade da semente, medida em termos
de percentagem de germinação e vigor (ou
seja, viabilidade), melhora da fertilização
do embrião até à maturidade fisiológica,
altura em que atinge um máximo (Figura
5.6). A qualidade absoluta ou máxima
da semente na maturidade fisiológica
terá sido determinada pelas condições de
crescimento durante o desenvolvimento da
semente, mas seja qual for essa qualidade no
momento da maturidade fisiológica, será a
máxima que a semente alcançará. A partir
desse ponto não é possível realizar mais
melhorias na viabilidade da semente. Todas
as operações a partir da colheita têm, por
isso, de ser realizadas de forma a provocar a
menor deterioração possível na viabilidade
da semente, assegurando ao mesmo tempo
que a semente saudável é separada da
semente inferior e de impurezas (matéria
estranha e sementes de ervas daninhas)
para cumprir as normas especificadas para
a semente certificada.

Caixa 5.5. Corte da panícula do milho –
uma das fases mais críticas para garantir a
pureza genética.
• As panículas das plantas femininas na
produção de milho de semente híbrida
têm de ser removidas antes do início da
libertação de pólen.
• O corte tem de se iniciar quando os 3-4 cm
superiores da panícula forem visíveis acima
do verticilo.
O corte tem de prosseguir diariamente até
estar concluído, faça chuva ou sol!
• O período de corte da panícula pode
durar duas a três semanas, dependendo da
uniformidade da cultura.
• Seis pessoas conseguem normalmente
cortar a panícula de um hectare de sementes
femininas por dia.
• Secções específicas do campo podem ser
alocadas a trabalhadores individuais para
o corte da panícula, para lhes conferir
responsabilidade e responsabilização.
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Figura 5.6. Representação esquemática da alteração da viabilidade da semente (percentagem de
germinação e vigor) com o tempo após a fertilização do embrião.
Fonte: Adaptado de Andrews e Cabrera (1995).

Na maturidade fisiológica da cultura, a semente tem um elevado teor de humidade (entre
30 e 38% no milho) e a cultura ainda terá alguns vestígios de verde no caule e nas folhas.
A partir da maturidade fisiológica, a semente seca à medida que o ambiente natural o
permitir (Figura 5.7). Quanto mais seco e quente for o ambiente e maior a exposição da
semente ao ar, mais rapidamente será a diminuição de humidade na semente. A taxa de
seca no campo também aumentará nos casos em que as espigas tenham pouco folhelho; as
espigas estarão cobertas por folhas soltas, sendo o seu diâmetro pequeno. A qualidade da
semente manter-se-á relativamente elevada e apenas diminuirá um pouco, se isso realmente
acontecer, enquanto as condições ambientais favorecerem a manutenção da qualidade da
semente.
A qualidade da semente diminuirá se as condições ambientais se tornarem adversas, com
temperaturas elevadas, humidade elevada (ou humidade relativa elevada), altura em que
as doenças da semente e as brocas do grão representam a maior influência negativa para a
qualidade da semente. Assim, a colheita da cultura tem de ser programada para assegurar
que a semente tem a melhor qualidade possível, o que basicamente significa que a cultura
deve ser colhida, se viável, logo após a maturidade fisiológica.
A colheita prematura de culturas e sementes nem sempre é possível devido à natureza da
semente. Por exemplo, na maturidade fisiológica das sementes de soja, a semente e a planta
são difíceis de colher e debulhar e, se tal for tentado, isso pode danificar bastante a semente.
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Figura 5.7. A diminuição de teor de humidade da semente remanescente nas plantas de milho depois
da maturidade fisiológica, onde as folhas das espatas da espiga foram abertas ou não tratadas.
Fonte: Dados do Agricultural Research Trust, Harare, Zimbabué.

Por outro lado, as espigas de milho têm de ser
colhidas (mas não debulhadas) com um teor
de humidade da semente entre 25% e 30%,
sujeitas a uma secagem a temperaturas do ar
moderadas (<35°C) e descascadas quando a
humidade da semente for inferior a 14% (ver
a Caixa 5.6 sobre as formas de determinar a
percentagem de humidade). Se a cultura for
debulhada por meios mecânicos no momento
da colheita, então o teor de humidade da
semente tem de ser suficientemente baixo para
permitir a debulha, mas não demasiado para
que esta operação não permite que a semente
lasque e se parta. No caso do milho, a humidade
ideal da semente para a debulha é entre 12% e
14%. Se a humidade for inferior a 11%, a ação
da debulhadora mecânica provocará muitos
danos. Se o teor de humidade da semente
for superior a 15%, podem verificar-se danos
físicos na semente devido pisaduras e lascas.

Caixa 5.6. Determinação do teor de
humidade da semente.
O teor de humidade de uma amostra
de semente é a perda de peso quando é
seco num forno a temperatura constante
seguindo os procedimentos laboratoriais
indicados (ISTA 2008). A semente é
pesada antes da secagem (peso molhado,
W¬1) e novamente depois da secagem
(peso seco, W2)¬. A percentagem do teor
de humidade da semente é calculada como
(W1 – W2) / W2 x 100
Note, o teor de humidade da semente é
calculado com base no peso molhado,
representando assim a percentagem de
água na amostra original de semente.
O método mais simples, mas nem sempre
o mais rigoroso, de determinar o teor de
humidade da semente é a utilização de um
dispositivo eletrónico portátil de teste da
humidade.

A colheita manual do milho é comum e permite a eliminação de espigas doentes durante esta
operação. Uma vez que este é um processo de trabalho intensivo, requer uma boa gestão e
supervisão. Vários métodos foram concebidos para tornar a debulha mais eficiente. O mais
simples é recolher as espigas em sacos, transportados para fora do campo à mão ou em camiões.
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Se as espigas forem debulhadas no campo, Caixa 5.7. Pesos da espiga de milho.
cada trabalhador deve ser capaz de processar Usando sacos de grão comuns de 50 kg:
500 kg de espigas por dia, enquanto se existir • um saco de espigas debulhadas pesa ~40 kg
uma debulhadora mecânica, os trabalhadores • um saco de espigas com casca pesa ~30 kg
apenas têm de remover as espigas com a casca,
podendo o rendimento deste processo aumentar para 1 500 kg por dia por trabalhador
(Caixa 5.7). O rendimento da debulha pode ser aumentado se as espigas forem colocadas
diretamente num camião ao lado do campo, em vez de colocadas em sacos. O camião pode
estar equipado com uma cortina pendurada no centro para evitar que as espigas sejam
atiradas por cima do camião. Através da utilização deste sistema de camião, o rendimento
do trabalho pode aumentar para 600 kg de espigas por dia com debulha, ou 2 500 kg de
espigas com a casca intacta.
Deterioração, germinação e vigor da semente
A qualidade da semente começa a deteriorar-se depois da maturidade fisiológica
(Figura 5.6), sendo um processo inextricável que não pode ser parado. Além disso, a
deterioração da semente é um processo irreversível - semente má não pode ser transformada
em semente boa. No entanto, a taxa de deterioração varia com a cultura, bem como nos
e entre lotes de semente de uma cultura. Através de uma boa gestão da semente é possível
abrandar a taxa de deterioração. Por isso, devem ser realizados todos os esforços para reduzir
a taxa de deterioração de semente. A semente de qualidade baixa irá deteriorar-se mais
rapidamente do que a de qualidade elevada, sendo que esta última poderá ser armazenada
durante mais tempo do que a de baixa qualidade.
A percentagem de germinação de semente é definida como a percentagem de sementes de
um lote que se transforma, em condições ideais e num determinado período de tempo, em
plântulas normais. Plântulas anormais podem produzir uma radícula (raiz) e pâmpano, mas
podem não ser capazes de produzir uma plântula normal. As sementes mortas, obviamente,
não germinam. Uma análise laboratorial de germinação estabelece o potencial máximo de
germinação de um lote de sementes (ISTA 2008). A percentagem de germinação atingirá
um máximo na maturidade fisiológica ou logo depois, e diminuirá com o tempo. A taxa de
diminuição depende de uma série de fatores, tais como teor de humidade da semente, condições
ambientais e fisiologia da semente. A proporção de plântulas normais, anormais e sementes
mortas num lote de sementes varia com o tempo depois da maturidade fisiológica. À medida
que a qualidade da semente se deteriora, o número de plântulas anormais aumenta. Com a
continuação da deterioração da qualidade, a proporção de sementes mortas também aumenta.
O vigor da semente é definido como as propriedades da semente que determinam o potencial
de uma emergência rápida e uniforme e o desenvolvimento de plântulas normais sob uma
vasta gama de condições do campo. O teste do vigor da semente tem, por isso, o objetivo de
fornecer informação sobre o valor de plantação de um lote de sementes numa variedade de
ambientes e/ou o potencial de armazenamento da semente (ISTA 2008). Por conseguinte,
o vigor da semente não é equivalente à percentagem de germinação. Embora a percentagem
de germinação seja relativamente fácil de determinar, uma vez que é avaliada em condições
ideais num laboratório, o vigor da semente é mais difícil de estabelecer porque não se
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trata de uma única propriedade mensurável, mas de uma característica associada à taxa e
uniformidade da emergência. Um lote de sementes pode satisfazer o padrão de germinação
mas ter pouco vigor quando semeada num campo com condições adversas. Em termos
gerais, o vigor da semente deteriora-se mais cedo e mais rapidamente do que a percentagem
de germinação da semente (Figura 5.8).
Tal é frequentemente observado nos campos dos agricultores quando adquirem semente
velha que satisfez o padrão mínimo de germinação, e que não emerge satisfatoriamente
quando semeada, porque podem existir problemas com as condições do solo (mau contacto
semente-solo), o método da sementeira (demasiado profundo ou oco), pluviosidade
insuficiente ou excessiva ou temperaturas elevadas do solo durante o estabelecimento.
Debulha da semente
Para a manutenção de uma qualidade de semente elevada, a debulha manual da semente é o
ideal, mas nem sempre é viável em termos económicos. Um trabalhador consegue debulhar
manualmente cerca de 100 kg de milho, sementes de soja ou feijões por dia, mas apenas 30
kg por dia se for amendoim. Uma ceifeira combinada pode conseguir colher e debulhar 50
t ou mais por dia. Estão disponíveis muitos tipos de debulhadoras mecânicas para debulhar
as sementes de culturas, mas estas variam no seu impacto sobre a qualidade da semente.
Debulhadoras agressivas, abrasivas e de elevada velocidade provocarão provavelmente lascas
e a quebra de grãos. Os danos mecânicos da semente devem-se a abrasão e impacto.
Os danos por abrasão afetam principalmente o revestimento da semente e decorrem
da semente contactar com superfícies ásperas. Danos por impacto podem afetar toda a
semente e é uma função da força aplicada à semente, resultando normalmente em lascas ou
quebra. Assim, as debulhadoras mecânicas têm de ser operadas a velocidades baixas com
uma regulação tão larga quanto possível para minimizar a extensão do dano na semente. Os
cantos de contacto no tambor de debulha também devem ser arredondados para minimizar
a moagem do grão. As debulhadoras mecânicas equipadas com algum método de limpeza
100%

Germinação
(viabilidade)
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40%

Vigor

20%
0%

Tempo

Figura 5.8. Representação esquemática da diferença do vigor da semente e da germinação da
semente após a maturidade fisiológica.
Fonte: Adaptado de AOSA (1983).
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que permitem a separação da semente da matéria estranha, tais como espigas, folhas e
vagens asseguram que a semente em estado natural esteja em boas condições para iniciar os
procedimentos de processamento.
Armazenamento de semente
Uma vez debulhada, a semente
em estado natural pode ser
armazenada até ao processamento
ou entrar diretamente no sistema de
processamento. O armazenamento
da semente em estado natural
pode ser realizado em sacos ou a
granel, mas se se pretender um
armazenamento durante mais de
alguns dias antes do processamento,
deverão reunir-se uma série de
condições (Caixa 5.8).

Caixa 5.8. Principais razões para a deterioração
da semente armazenada.
• Baixa qualidade da semente colocada em armazém
• Semente armazenada com um elevado teor de
humidade
• A regra de primeiro a entrar, primeiro a sair não
foi observada, de modo que a semente se mantém
demasiado tempo armazenada
• O tipo de semente pode ser naturalmente suscetível
a uma deterioração rápida, p. ex. sementes de soja,
amendoim
• O armazém não é ideal, p. ex. com má ventilação,
sujeito a aquecimento, exposto à penetração de
humidade e/ou inseguro
• O ambiente é desfavorável ao armazenamento de
semente, ou seja, demasiado húmido e quente

Humidade da semente e ambiente
de armazenamento. Nenhuma
Fonte: Adaptado de Attavar (n.d.).
semente deve ser armazenada a não
ser que o seu teor de humidade seja
suficientemente baixo para assegurar a manutenção da qualidade da semente. Na maioria
das culturas, a humidade da semente deve ser inferior a 12,5% para um armazenamento
seguro. No entanto, o período de tempo durante o qual a semente pode ser armazenada
em segurança, mesmo quando o teor de humidade é baixo, depende da temperatura do ar
e da humidade relativa. Quanto mais baixa for a temperatura do ar e a humidade relativa,
mais tempo poderá armazenar a semente com uma deterioração mínima. Regra geral, se
a humidade relativa do ar for superior a 60 %, é provável que a deterioração da semente
seja rápida, uma vez que essas condições aumentam o teor de humidade e fomentam o
desenvolvimento de doenças e pragas de armazenamento. Idealmente, a semente deve ser
armazenada num local ventilado e seguro, protegido da chuva e do calor.
Proteção contra insetos de armazenamento. A semente deve ser fumigada e protegida
contra pragas de armazenamento. A fumigação é normalmente realizada com gás fosfina,
libertado por pastilhas de fosforeto de alumínio ou injetado usando vasilhas de gás de fosfeto
de hidrogénio. A fumigação só é eficaz no combate a pragas vivas de armazenamento. Assim,
deverá ser complementada por inseticidas protetores dos grãos, aplicados diretamente na
semente ou pulverizados no exterior das embalagens e no interior do edifício, para controlar
uma nova infeção.
A semente a ser fumigada deve estar envolvida num tecido hermético, o que evitará
que o gás fosfina se liberte da pilha de sementes. O tecido de fumigação devem ser de
talagarça de polietileno ou de poliéster de 250 a 350 g/m2. Se o tecido dispuser de proteção
ultravioleta (UV), deverá durar três a quatro anos, desde que cuidadosamente conservado.
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É necessário ter um cuidado especial para evitar danos por perfurações e cortes. O gás
fosfina é ligeiramente mais pesado do que o ar e, por conseguinte, dispersa-se para baixo a
partir do ponto de aplicação, mas posteriormente espalha-se por toda a área de contenção.
Quando se utilizarem pastilhas de fosfina, estas devem ser distribuídas por vários pontos
da pilha de sacos ou recipientes, de acordo com a dosagem indicada, para assegurar uma
dispersão rápida e uniforme pela semente.
As condições ideais para a fumigação com fosfina são uma temperatura do ar de 21°C, uma
humidade relativa de 60% e humidade do grão de 12%. Nestas condições, a semente deve
ser exposta ao gás durante, pelo menos, cinco dias, mas quanto mais tempo melhor. Quanto
maior for a temperatura do ar, mais rapidamente o gás se libertará das pastilhas de fosfina.
Se a temperatura do ar for inferior a 15°C é melhor não fumigar, uma vez que a taxa de
geração de gás será muito baixa.
O gás de fosfina é altamente tóxico quer seja por ingestão, quer por inalação. Por
conseguinte, os operadores devem observar precauções de segurança, tais como a colocação
de sinais de advertência em volta da área fumigada, usar vestuário de proteção e máscaras
respiratórias e proibir o fumo e a geração de chamas. O gás fosfina corrói o equipamento
elétrico, enquanto a mistura de gás fosfina e ar é combustível e explodirá se sujeita a ignição.
Assim, o equipamento elétrico deverá dispor de uma boa ligação terra para evitar faíscas ou
descargas estáticas.
Proteção de roedores. Os roedores podem causar enormes danos às sementes. As perdas
podem ser reduzidas armazenando a semente em armazéns à prova de roedores, assegurando
que os sacos estão em pilhas bem presas para evitar a penetração de roedores no centro
da pilha e controlando as populações de roedores com iscas venenosas e predadores (p.
ex.., gatos, corujas e falcões). No entanto, a utilização de iscas venenosas é normalmente
antagónica à sobrevivência de predadores, devendo-se recorrer a outras estratégias que não
se baseiem em veneno.
Espaço físico para o armazenamento da semente. Armazenamento de semente de
milho nas espigas: A semente de milho pode ser temporariamente armazenada na espiga,
em pilhas soltas ou espigueiros, desde que a humidade do grão seja inferior a 13%. As
espigas em espigueiro ou em depósitos com um elevado teor de humidade podem criar
bolor e ser atacadas por pragas de armazenamento muito rapidamente. A razão é que
somente com uma humidade de cerca de 13% é que as sementes e a espiga se encontrarão
numa humidade de equilíbrio (Tabela 5.5). Com teores de humidade superiores, as
espigas apresentarão um teor de humidade significativamente superior ao da semente, o
que promove a proliferação de doenças e o crescimento de insetos. Um fator-chave no
Tabela 5.5. Humidade de equilíbrio do grão e de espigas intactas.
Humidade do grão, %
Humidade da espiga, %

10
9

13
13

15
18

20
33

25
45

30
52

35
56

Fonte: D.E. Maier (1996).							
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armazenamento de milho na espiga em espigueiros é a largura do espigueiro - quando
mais estreito for o espigueiro, melhor (2 a 3 m no máximo), de forma a permitir uma
ventilação natural suficiente das espigas.
Em alguns casos, a semente pode ser seca na espiga. Neste caso, as espigas podem ser
colhidas com um teor de humidade do grão de 25% a 30%, e rapidamente transferidas
para um secador artiﬁcial, onde se usa ar a uma temperatura moderada (inferior a 35°C, cf.
Tabelas 5.7 e 5.8) para secar a semente até atingir uma humidade de 12%. A densidade das
espigas de milho é de cerca de 480 kg/m3, o que é equivalente à densidade da semente (nas
espigas) de cerca de 360 kg/m3. As densidades de outras culturas são indicadas (Tabela 5.6).
Tabela 5.6. A densidade aparente do grão de algumas culturas.
Cultura
Amendoim (com casca)
Amendoim (descascado)
Semente de soja
Trigo

Densidade aparente kg/m3
640
300
720
760

Armazenamento de sementes em sacos
A semente pode ser armazenada em sacos durante períodos prolongados, desde que a
semente apresente um teor de humidade inferior a 13%, as condições de armazenamento
sejam favoráveis à manutenção da viabilidade da semente (ou seja, fresco e seco), a semente
esteja protegida contra pragas de armazenamento, os sacos permitam o intercâmbio gasoso
e sejam empilhados de forma organizada. Normalmente, a semente em estado natural é
armazenada a granel ou em sacos de 25 ou de 50 kg antes do processamento ou de uma
nova embalagem. Uma vez processada, a semente é normalmente ensacada em embalagens
menores (25 kg ou menos). Embalagens pequenas de 10 kg ou menos são, com frequência,
combinadas em unidades maiores, seja criando lotes de 25 ou de 50 kg ou colocando-as
em paletes de 0,5 ou 1 t. Nos casos em que os sacos são empilhados, deverão observar-se as
seguintes orientações:
Sacos de 25 kg:
Pilhas de 3 m x 3 m com 32 sacos por camada (ou seja, 0,8 t) e até 20 camadas de altura
(total de 16 t). Esta pilha terá normalmente oito sacos na transversal e quatro sacos na
longitudinal.
Sacos de 50 kg:
Pilhas de 7 m x 7 m com 130 sacos por camada (ou seja, 6,5 t) e até 32 camadas de
altura (total de 208 t). Esta pilha terá normalmente 13 sacos na transversal e 10 sacos na
longitudinal. Alternativamente, pilhas de 3 m x 3 m com 18 sacos por camada e até 20
camadas de altura (total de 18 t).
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Os sacos devem ser colocados de forma a estarem interligados, com camadas alternadas
na transversal para reforçar a pilha. Os lados devem ser inclinados para dentro para evitar
a tendência de a pilha cair. Quando estiver a criar uma pilha, o anel exterior de sacos é
colocado em primeiro lugar, com um intervalo de cerca de 2,5 cm entre os sacos da camada
inferior. Com cada camada sucessiva, o intervalo entre os sacos reduz-se, de modo que a
largura do saco reduz a altura. Filas com cerca de 1 m de largura devem ser deixadas à volta
das pilhas para permitir a continuação do empilhamento ou a retirada de sacos, inspeção,
pulverização de inseticida ou a colocação de panos de fumigação. As pilhas bem colocadas
têm uma densidade de cerca de 0,65 t por m3.
Armazenamento da semente a granel
A vantagem do armazenamento da semente a granel é uma utilização mais económica
do espaço, uma vez que a densidade da semente a granel é de cerca de 0,75 t/m3. Além
disso, com silos e transportadores bem construídos a perda de semente é reduzida, sendo
necessário menos trabalho no manuseamento da semente e eliminando-se o custo dos
sacos de armazenamento. A fumigação torna-se também mais fácil no armazenamento da
semente a granel em silos de aço. A desvantagem é o elevado custo de capital, embora este
possa ser compensado ao longo do tempo com a economia nos sacos e no manuseamento.
Os silos devem ser sempre enchidos e esvaziados a partir do centro para evitar a formação de
uma pressão excessiva de um dos lados do silo. Se a altura de queda da semente da entrada
até ao fundo do silo for superior a 2 m, devem utilizar-se escadas de sementes no interior do
silo para minimizar os danos na semente provocados por impacto. O ângulo de repouso da
semente da maioria das culturas é de cerca de 25 °C.
Secagem da semente
Na maioria das situações em África, a semente seca naturalmente no campo antes da colheita
e da debulha. Tal é normalmente possível nas culturas de verão que amadurecem no período
seco do inverno. No entanto, poderá ser necessário colher a semente quando estiver com um
teor de humidade superior ao de armazenamento e proceder artificialmente à sua secagem.
A colheita prematura e a secagem artiﬁcial da semente tem as vantagens de minimizar
as doenças e infestação de insetos no campo, evitando perdas no campo provocadas por
pássaros, roedores e roubos, permitindo que o processamento e a comercialização ocorram
mais cedo. As desvantagens são o facto de a semente estar mais vulnerável a danos a um
teor elevado de humidade, de a secagem mal controlada poder afetar negativamente a
viabilidade da semente e de a secagem artificial ser dispendiosa. O milho e o amendoim
podem ser artificialmente secos antes ou após a debulha, no entanto a maioria das culturas
é seca após a debulha.
O método de secagem artificial da semente mais comum é forçar ar aquecido através das
espigas, vagens ou sementes, para evaporar e remover o excesso de humidade da semente.
O secador de tipo estático (Figura 5.9) é mais adequado a sementes, uma vez que secadores
de fluxo contínuo ou de recirculação de grão envolvem uma quantidade significativa de
movimento da semente, o que pode provocar danos na semente. No secador estático, as
espigas, vagens ou sementes estão paradas durante a secagem e só se verifica movimento
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no enchimento ou esvaziamento do silo.
Entrada do tubo
No entanto, o padrão de secagem nos
de ar quente
secadores estáticos pode ser irregular,
irregularidade essa que aumenta com a
Espaço cheio
Saída da
profundidade. Nos compartimentos de
cultura
Entrada da
secagem estática, a semente no fundo,
cultura
mais próxima da entrada de ar, secará
mais rapidamente do que a semente em
cima. A uniformidade da secagem pode
Figura 5.9 Esquema de um secador estático
ser melhorada assegurando que a semente
com espaço cheio inclinado para facilitar o
está limpa, com uma profundidade
esvaziamento.
uniforme de semente dentro do secador
(o esquema não está à escala.)
e minimizando a profundidade de
semente. A profundidade máxima da
semente num secador contínuo deve ser de 1 a 2 m no caso de semente em estado natural
e de 2 a 4 m no caso de espigas de milho.
A taxa de secagem depende da temperatura e da humidade relativa do ar e da taxa penetração
do ar através da semente. Uma vez que a semente é um organismo vivo, a temperatura
máxima do ar para a secagem da semente é inferior à da secagem do grão (Tabela 5.7). A
temperatura máxima do ar também depende do teor de humidade da semente (Tabela 5.8),
sendo necessário temperaturas mais baixas com teores de humidade do grão mais elevados.
A humidade de equilíbrio do grão ou da semente é também dependente da humidade
relativa do ar (Figura 5.10) e da temperatura do ar de secagem. A redução do teor de
humidade da semente para níveis aceitáveis em ambientes com uma humidade relativa
elevada é difícil. Sempre que a humidade relativa do ar for superior a 50%, a humidade
de equilíbrio do grão de milho será normalmente superior a 12,5%. Níveis de humidade
relativa superiores a 65% representam um risco grave para o armazenamento da semente
no longo prazo, uma vez que a humidade da semente aumenta, tornando-a mais suscetível
a deterioração, apodrecimento e até mesmo germinação.
Tabela 5.7. Temperatura máxima do ar segura para secagem de sementes de
várias culturas.
Cultura
Milho
Trigo
Sementes de soja
Amendoim

Temperatura do ar (°C)
36
43
40
35

Tabela 5.8. A temperatura máxima do ar de secagem para a semente de milho
enquanto função do teor de humidade da semente.
Teor de humidade da semente
Superior a 22%
18 a 22%
12 a 18%
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Temperatura máxima do ar de secagem
30°C
32°C
36°C
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32

Teor de humidade (%, base seca)

28
Não seguro para o armazenamento da semen

24
20
18
16
14
12

Seguro para o armazenamento
da semente

10
8
4
		

Deterioração
da semente
10

20

30
40
50
60
70
80
Humidade relativa de equilíbrio (%)

90

100

Figura 5.10. O teor de humidade de equilíbrio do grão de milho enquanto função da humidade
relativa de equilíbrio do ar.
Fonte: Adaptado de Chen e Tsao (1994).

A taxa e a pressão do fluxo de ar necessárias dependem da cultura, se é espigas, vagens ou
sementes, da profundidade da semente e da taxa de secagem necessária. Por exemplo, a
semente de milho em estado natural requer cerca de ar com três vezes mais pressão do que as
espigas, devido à maior resistência oferecida pelo grão solto. Quanto menor for a semente e
maior a densidade aparente, maior a resistência ao fluxo de ar através da massa de semente. O
aumento do fluxo de ar aumentará a taxa de secagem, mas requererá mais energia para gerar a
pressão de ar necessária e mais combustível para aquecer o maior volume de fluxo de ar.
O teor de humidade inicial da cultura também influencia a taxa de secagem, porque a taxa
de extração de humidade não é uma função linear do teor de humidade. É necessária menos
energia para remover a humidade de grão molhado do que de grão seco. Em geral, a taxa
de secagem de sementes não deve ultrapassar a remoção de 0,5% de humidade por hora.
Está disponível uma série de sistemas de aquecimento de ar que podem usar inúmeras
fontes de energia (p. ex., carvão, diesel, espigas). A seleção do sistema depende do
aumento necessário da temperatura do ar, do volume de ar a aquecer, da disponibilidade
de combustível e do custo do sistema. A secagem solar pode ser possível na secagem de
sementes uma vez que a temperatura do ar utilizada é, normalmente, inferior a 35° C. No
entanto, é comum utilizar energia de combustíveis fósseis para aquecer o ar dos secadores de
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sementes. Existe também uma vasta gama de opções de ventoinhas para a criação do fluxo
de ar. Por conseguinte, a conceção de um sistema de secagem de sementes é complicada e
requer uma consultadoria especializada. Na conceção de um secador é forçoso considerar as
seguintes questões com um engenheiro de projeto:
• tipo de semente(s) e o(s) tipo(s) de produto (semente em estado natural, espigas ou
vagens) a secar
• a quantidade de produto a secar, ao longo de quanto tempo
• a dimensão e o número de compartimentos
• o enchimento e o esvaziamento dos compartimentos
• a localização das instalações (acessibilidade, altitude, temperaturas do ar ambiente e
humidade relativa durante a secagem)
• as fontes de combustível disponíveis
• o tipo de permutador de calor necessário
• os requisitos de ventoinha
Processamento de sementes
A semente em estado natural pode não satisfazer os padrões físicos de pureza e germinação
requeridos para certificação. Além disso, a dimensão e a forma da semente em estado
natural podem não ter a uniformidade requerida pelos agricultores, podendo também
ser necessário adicionar produtos químicos e corantes ao revestimento da semente como
meio de identificação, para proteger a semente de insetos e doenças e/ou para melhorar o
desempenho da semente na germinação ou durante o início do crescimento. Por último,
os agricultores desejam normalmente que a semente seja fornecida em embalagens de
determinadas dimensões convenientes. O processamento ou condicionamento da semente
envolve por isso:
• A separação da semente desejada, boa e saudável da semente de qualidade inferior e
das impurezas (matéria estranha e sementes de ervas daninhas) para atingir o padrão de
pureza especificado para a semente.
• Dividir sementes boas em categorias de dimensão e forma uniformes.
• Tratar a semente com protetores químicos, corantes e/ou promotores do crescimento.
• Embalagem da semente pura e saudável em embalagens com dimensões identificadas.
Propriedades críticas da semente
A semente certificada tem de cumprir determinados padrões laboratoriais (Tabela 5.4). Para
o milho, estes podem ser resumidos como:
• Teor de humidade da semente (inferior a 13%)
• Pureza física (99% de semente pura de uma variedade com menos de 3% de defeitos
totais)
• Dimensão e forma, de acordo com as especificações e tolerâncias apropriadas ao mercado
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• Pureza genética, determinada pelos padrões de certificação
• Capacidade de germinação (germinação mínima 90% por contagem).
• Saúde da semente (sem doenças ou insetos).
Sequência do processamento da semente
O processamento ou condicionamento de sementes envolve uma série de passos mecânicos
para que a semente em estado natural satisfaça os padrões de qualidade requeridos e
esperados pelos agricultores (Figura 5.11). Nem todos os passos podem ser necessários,
dependendo do tipo de cultura, das condições da semente em estado natural e dos requisitos
do agricultor. Depois da debulha, o processamento mínimo necessário, em especial no caso
de culturas como a soja e o feijão, é a limpeza da semente para remover sementes muito
pequenas, matérias estranhas e sementes de ervas daninhas, seguido pela embalagem em
sacos. No caso de semente de milho de OPV, pode seguir-se um processo similar, exceto pelo
facto de a semente ser normalmente tratada com produtos químicos antes da embalagem
em sacos. A semente de milho de OPV não deve ser classificada em sementes de dimensões
diferentes, uma vez que se trata de um processo de seleção que pode afetar a composição
genética da variedade. A semente de milho híbrida passa em geral por todos os passos,
incluindo a classificação da semente, uma vez que as híbridas têm uma genética fixa e são
de valor superior. Em termos genéricos, o número de etapas usadas no processamento deve
ser mantido num mínimo, em nome da eficiência. No entanto, em alguns casos, podem ser
necessários mais passos —não ilustrados na Figura 5.10.
Existem máquinas para retirar as barbas e debulhar culturas tais como trigo, aveia e cevada,
escarificar sementes com capas duras, para selecionar sementes de milho pelo comprimento,
separação por peso com mesa de gravidade ou aspirador para remover sementes indesejadas
(tais como sementes doentes) e separadores de cor para remover sementes com uma cor
errada. Processos adicionais requerem tempo e custos extra, mas podem ser justificáveis se
melhorarem a qualidade física da semente.

Figura 5.11. Sequência estilizada das principais fases de processamento de semente de
milho híbrida.
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Dimensões da semente
A semente é normalmente vendida ao peso, mas nalguns casos poderá ser vendida por
contagem de grãos. Em qualquer dos casos, o peso da semente é uma característica
importante para os produtores de sementes e os agricultores (Tabelas 5.9 e 5.10), uma vez
que determina a taxa de plantação. Numa determinada massa de semente a granel existirá
um certo número de sementes, dependendo da massa média da semente.
Por conseguinte, existirão mais sementes pequenas do que grandes numa determinada
massa de sementes. Normalmente, a semente em África é vendida por massa. Uma vez
que a semente viável, independentemente da dimensão, germinará e criará uma planta em
condições ideais, os agricultores podem preferir comprar semente pequena, porque um saco
Tabela 5.9. A dimensão média da semente, número de sementes por kg, população de plantas
normal e taxa de plantação de diversas culturas. Os valores atuais dependerão da variedade e das
condições de crescimento.
Cultura

Milhares por massa
de semente (g)

Milho: Híbrido trilíneo e OPV
Milho: Híbrido simples
Sementes de soja
Amendoim: espanhol
Amendoim: Virgínia
Ervilhas
Favas
Trigo

Número de
sementes por kilo

População de
plantas por ha

Taxa de
plantação (kg/ha)

1.923
2.632
4.545
3.333
1.667
10.000
2.222
22.222

44.000
50.000
320.000
300.000
150.000
250.000
180.000
2.000.000

23
19
70
90
90
25
81
90

520
380
220
300
600
100
450
45

Tabela 5.10. A proporção de sementes em cada classe de classificação de semente.
			
Percentagem de sementes
Sementes por kg
Classificação da
Grande redonda
Grande espessa
Grande plana
Média redonda
Média espessa
Média plana
Pequena redonda
Pequena espessa
Pequena plana

OPV
0,3
0,3
0,8
3,5
8,1
38,2
5,9
7,5
31,7

TWH
3,0
1,5
7,6
21,1
10,5
50,0
3,3
1,8
0,9

SCH
11,3
8,6
9,6
26,7
17,7
21,4
1,4
1,9
0,8

OPV
1,667
1,538
2,000
2,143
1,863
2,406
2,466
2,597
2,899

TWH
1,667
1,695
1,770
1,656
1,896
2,049
2,108
2,162
2,778

SCH
2,123
2,381
2,714
2,620
2,958
3,173
3,448
3,896
6,061

Massa de milhares
de sementes (g)
OPV
600
650
500
467
537
416
406
385
345

TWH
600
590
565
604
528
488
474
463
360

SCH
471
420
368
382
338
315
290
257
165

Nota: Isto também inclui os correspondentes números de sementes e pesos de sementes de uma variedade de milho típica
de polinização livre (OPV), variedade híbrida trilínea (TWH) e variedade híbrida simples (SCH). A percentagem total de
sementes para cada variedade pode não somar 100% porque as sementes extra pequenas não estão incluídas na tabela.
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de semente plantará uma área maior de terreno. Consequentemente, nos casos em que a
semente é vendida por contagem de grãos, a massa do saco dependerá da dimensão média
da semente e os agricultores necessitarão de comprar um determinado número de sacos para
plantar uma área particular de terreno, conforme determinado pela população de plantas.
As empresas podem fornecer informações sobre o peso da semente para culturas tais
como soja e trigo, mas se não o fizerem, os agricultores têm de determinar o peso médio
da semente para plantar a quantidade correta de semente por forma a conseguirem a
população de plantas desejada, tendo em conta a percentagem de germinação e as perdas
esperadas no campo.
O milho é normalmente a única cultura que é dividida em diferentes classificações ou classes
de sementes (Tabela 5.10) uma vez que tem benefícios para os agricultores, em particular
os que plantam usando meios mecânicos (Caixa 5.9). A definição destas classificações de
sementes, conforme usadas no Zimbabué, é ilustrada (Figura 5.12). A largura de uma
semente é classificada em larga, média ou pequena, diferenciada pelos crivos de orifícios
redondos de diâmetros especificados (Figura 5.13).
A espessura de uma semente é classificada em redonda, gorda ou plana, diferenciada pelos
orifícios ranhurados de larguras especificados (Figura 5.14). Assim, existem pelo menos
nove classificações de sementes, mas pode existir ainda uma divisão adicional de semente
extra pequena no caso de algumas variedades.
Além disso, nalguns mercados, tais como a África do Sul, é possível realizar também uma
classificação de comprimento, em particular nos casos em que os agricultores semeiam
usando determinados tipos de máquinas. Embora as definições de classificação, as
dimensões dos crivos e o número de classificações possam diferir entre países, o princípio
do comprimento, largura e espessura mantém-se o mesmo.
Caixa 5.9. Razões para a classificação da dimensão da semente híbrida de milho.
A classificação da dimensão da semente híbrida de milho é útil pelas seguintes razões:
• Melhora a plantação mecânica das culturas, uma vez que os aparelhos de medição das sementeiras
são normalmente concebidos para determinadas dimensões de sementes.
• A plantação manual é mais fácil com sementes uniformes em termos de dimensão, uma vez que é
melhor manuseada do que quando as sementes apresentam dimensões variáveis.
• Uma semente de dimensão uniforme é mais atraente para os clientes e permite-lhes selecionar a
dimensão de semente necessária tendo em conta as suas condições de plantação.
• A dimensão da semente tem um efeito significativo na taxa de plantação por área unitária.
• Se a semente for vendida com base na contagem de grãos, uma semente de dimensões uniformes
simplifica a definição dos pesos dos sacos.
Nota: As sementes de variedades de milho de polinização livre não devem ser classificadas em função da
dimensão, uma vez que tal pode impor uma pressão artificial de seleção à população genética e afetar o
desempenho da cultura no longo prazo.
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Comprimento

Largura

Grande
>11,0 mm

Média
>9,5 mm

Espessura

Pequena
>8,0 mm

Rastreada com orifícios redondos

Redonda
>6,5 m

Espessa
>5,5 mm

Plana
>5,5 mm

Rastreada com orifícios ranhurados

Figura 5.12. A definição da classificação da semente de milho, de acordo com o sistema de
classificação do Zimbabué com base em crivos com orifícios redondos ou ranhurados.

RONDEGATSIF / CRIVO DE ORIFÍCIOS REDONDOS

Figura 5.13. Ilustração de um crivo de orifícios redondos usado para separar semente de acordo
com a largura e classificada em dimensão grande, média ou pequena.

GLEUFSIF / CRIVO RANHURADO

Figura 5.14. Ilustração de um crivo ranhurado usado para separar semente de milho de acordo com
a espessura e classificada em redonda, espessa ou plana.
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As máquinas de classificação de sementes separam-nas primeiro de acordo com a largura,
depois pela a espessura e, se necessário, pelo comprimento (Figura 5.15). Em África, a
classificação pelo comprimento é rara. Para a classificação de acordo com a largura, o
primeiro crivo tem orifícios redondos grandes (11,0 mm). A semente que falha a passagem
pelo crivo é classificada como semente grande. A semente de dimensão média passa através
do crivo de 11,0 mm e passa largamente pelo crivo de orifícios redondos de 9,5 mm. A
semente de dimensão pequena passa através do crivo de 9,5 mm e passa largamente por um
crivo de orifícios redondos de 8,0 mm. Qualquer semente que passe pelo crivo de 8,0 mm
é classificada de extra pequena.
Alimentação

Média
Pequena
Extra pequena

11mm
28/64
ø azul

11mm
28/64
ø azul

5.5mm
5.5mm
14/64
14/64
≠ cinzento ≠ cinzento

6.5mm
14/64
≠ branco

Grande
plana

Grande
espessa

9.5mm
9.5mm
5.5mm
5.5mm
24/64
24/64
14/64
14/64
ø vermelho ø vermelho ≠ cinzento ≠ cinzento
Pequena
Extra pequena

Mediana
plana
8.0mm
20/64
ø verde

8.0mm
20/64
ø verde

7.0mm
18/64
ø preto

7.0mm
18/64
ø preto

Resíduos
		

6.5mm
16/64
≠ branco

Mediana
redonda

Grande			
espessa

5.5mm
5.5mm
14/64
14/64
≠ cinzento ≠ cinzento

6.5mm
16/64
≠ branco

Pequena
plana

Pequena
espessa

5.5mm
5.5mm
14/64
14/64
≠ cinzento ≠ cinzento

6.5mm
16/64
≠ branco

Extra pequena
plana

Extra pequena
espessa

Extra pequena

Grande
redonda

Pequena
redonda

Extra pequena
redonda

Figura 5.15. Representação esquemática do fluxo de semente através de um calibrador, apresentando
as várias classificações de sementes classificadas de acordo com a forma dos orifícios do crivo
(Ø = orifícios redondos; ≠ = orifícios ranhurados) e a largura dos orifícios, de acordo com o sistema
de classificação do Zimbabué.
Fonte: Grain and Seed Tech (Pvt) Ltd, Harare, Zimbabué (2009.)
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Uma vez rastreadas as classes de largura da semente, a semente de cada classe de largura
passa por crivos ranhurados. A semente que não passa por um crivo ranhurado de 6,5 mm
é considerada semente redonda. A semente que passa pelo crivo de 6,5 mm mas não passa
por um crivo ranhurado de 5,5 mm é classificada de semente espessa. A semente plana é a
que passa por um crivo ranhurado de 5,5 mm.
A eficiência e a eficácia da classificação são consideravelmente afetadas pela limpeza da
semente quando entra no calibrador, pela taxa de semente transportada para o calibrador,
pela velocidade de rotação ou movimento dos crivos, pela área do crivo e a sua inclinação.
Quanto mais rapidamente a semente se deslocar através do calibrador de sementes, menos
eficaz será a diferenciação de sementes.
Pré-limpeza
A semente em estado natural contém uma quantidade variável de matéria estranha, semente
danificada e sementes de ervas daninhas dependendo dos métodos de produção e de colheita.
A operação de pré-limpeza tenta melhorar a pureza física da semente. Quanto melhor for
a pré-limpeza, melhor correrão todas as operações subsequentes. O método mais básico
de pré-limpeza é manual, quer retirando o material indesejado e as sementes que não são
puras, quer usando simples peneiras.
Os pré-limpadores mecânicos usam crivos e ar para remover o material indesejado. Em
geral, usam-se dois crivos: um crivo grande de orifícios redondos para remover as partículas
grandes, tais como lixo e resíduos da cultura; e um crivo pequeno de orifícios redondos
para retirar as partículas pequenas, pesadas, tais como sementes de ervas daninhas, sementes
pequenas e areia. As dimensões dos crivos são selecionadas em função da gama de dimensões
da semente da cultura. Os limpadores por aspiração usam um fluxo de ar para remover
partículas leves “circulantes” da sementes. A eficiência da pré-limpeza é afetada por:
Características da semente. Distribuição da dimensão da semente. As perfurações do crivo
têm de ser maiores e mais pequenas do que a gama superior e inferior normal da amostra
da semente.
• Teor de humidade da semente superior ou inferior ao ideal pode afetar a extensão dos
danos da semente.
• Adesividade do grão. A semente tem de estar solta e fluir facilmente.
• Taxa do fluxo. O movimento da semente através dos crivos tem de ser suficientemente
lento para permitir a separação apropriada da semente de materiais indesejados.
Crivos – dimensão e forma das perfurações
• Distâncias entre perfurações. Quanto mais próximo estiverem as perfurações e maior a
sua quantidade, melhor a eficiência da seleção.
• Controlo de entupimento. Qualquer perfuração que esteja bloqueada provoca uma
menor eficiência. Assim, o dispositivo de limpeza dos crivos tem de ser eficiente.
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• Comprimento e forma dos crivos. Quanto maior for a superfície do crivo, maior será a
capacidade e eficiência da seleção.
• A inclinação dos crivos e o movimento (agitação) afetam o movimento da semente pelos
crivos. Quanto maior for a inclinação, mais rapidamente o grão se desloca através dos
crivos e menos eficiente será a seleção.
• A profundidade da semente e a sua uniformidade no crivo tem de garantir o contacto
máximo entre a semente e o crivo.
• Danos nos crivos ocorrem com frequência quando são colocados e retirados.
• Devido às vibrações, os pinos podem ficar soltos, o que provoca muitos danos, por isso é
importante assegurar uma manutenção frequente das máquinas.
• A abrasividade da semente e de outros materiais podem alterar as dimensões da perfuração
e, assim, a eficácia da seleção. Por conseguinte, é necessário realizar uma verificação
frequente das dimensões da perfuração dos crivos.
Separação por ar
• O efeito de uma corrente de ar numa partícula ou semente depende da sua forma e peso
específico.
• A separação em si baseia-se na capacidade de a partícula flutuar na corrente de ar.
• A força ascendente da corrente de ar provoca flutuação e a capacidade de suspensão de
partículas depende da velocidade e do volume de ar.
• A força descendente (gravidade) é utilizada para manter a semente desejada.
• A corrente de ar deve ser direcionada através da semente. O material deve fluir de forma
constante numa camada uniforme sobre o fluxo de ar. Uma distribuição não uniforme da
alimentação de ar ou do fluxo de material reduzirá a eficácia da separação por ar, porque
o ar seguirá sempre o percurso mais fácil.
• Deve usar-se o volume máximo de ar que não remova a semente desejada.
Alimentação e operação das máquinas
• Um fluxo uniforme de material tem de entrar nas máquinas a uma frequência que a
máquina seja capaz de processar. Um recipiente de armazenamento pré-máquina, que
funciona como amortecedor e como vibrador-alimentador ajuda durante este processo.
• Em geral, quando regular as máquinas, regule apenas uma de cada vez.
Separação por gravidade
Uma vez realizada a pré-limpeza e a separação da semente de acordo com a dimensão
(largura, espessura e comprimento), esta poderá ainda conter grãos indesejados da mesma
dimensão, mas que apenas diferem pelo seu peso específico. O peso específico é o peso
da própria partícula. Os grãos indesejados podem ser pedras, grãos doentes e sementes
de outras culturas, todos do mesmo tamanho (volume), mas com uma massa diferente.
Estes grãos de dimensão similar com massa diferente podem ser separados numa “mesa
de gravidade” que recorre a uma combinação de ação pneumática e mecânica. A máquina
consiste numa mesa com uma superfície porosa inclinada (3 a 4°)C que oscila.
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A semente é transportada de forma contínua e regulada para o canto inferior da mesa e
espalha-se uniformemente pela mesa através do movimento de oscilação. O ar é soprado
através da semente, separando o grão em camadas horizontais, com a semente mais pesada
em baixo e o grão mais leve por cima. A semente mais pesada está em contacto com a
superfície da mesa que movimenta mecanicamente a semente para a extremidade superior,
onde é descarregada pelas saídas. A semente mais leve, em suspensão, não é afetada pela
superfície oscilante da mesa e desloca-se lateralmente, para baixo sobre a semente mais
pesada, na direção da parte inferior da mesa, onde é descarregada pelas saídas.
A semente é assim separada em diferentes frações e qualidades. As partículas muito pesadas
podem ser pedras, enquanto as partículas muito leves podem ser resíduos da cultura, grãos
doentes ou sementes de outras espécies. A boa semente, com um peso específico particular
pode, assim, ser capturada nas saídas apropriadas.
A gestão da gravidade da mesa requer muita habilidade e experiência porque a mesa de
gravidade dispõe de uma série de componentes - o tipo de cobertura porosa da mesa, a
inclinação longitudinal e lateral, o ciclo e a intensidade da oscilação e a pressão e distribuição
da corrente de ar. A mesa de gravidade é também um processo relativamente lento e pode,
com frequência, ser o “estrangulamento” na linha de processamento de sementes. Nem
sempre é um processo necessário, em especial se a semente em estado natural estiver limpa,
for uniforme e sem defeitos ou doença. No entanto, se pretender utilizar a mesa de gravidade
com milho, é melhor fazê-lo após a pré-limpeza e a classificação. Contudo, em empresas
avançadas de sementes, este passo faz normalmente parte integrante do processamento para
garantir a melhor qualidade física da semente.
Elevadores e transportadores de baldes
Os elevadores de baldes são muito mais delicados do que os sem-fins e devem ser
preferencialmente usados.
Os sem-fins tendem a partir e raspar a semente. Quanto mais rápida for a velocidade da
ação do elevador de baldes. mais o volume de semente deslocado, mas é também mais
provável que se verifiquem danos na semente. Da mesma forma, os transportadores são uma
forma eficiente de deslocar semente de um lugar para outro. Na conceção de elevadores e
transportadores deverá ser dada uma atenção especial para que a semente não caia de uma
máquina para outra ao longo de uma distância grande, uma vez que a força do impacto
sobre uma superfície dura de receção dura pode danificar a semente. O dano causada à
semente por impacto pode provocar imediatamente quebras e lascas ou originar danos
latentes aos embriões. Os dois tipos de danos reduzem a viabilidade e o vigor da semente.
Se a semente tiver de cair uma distância grande (> 2 m), por exemplo para dentro de silos,
é aconselhável instalar escadas ou espirais para reduzir a altura da queda ou amortecer a
queda da semente.
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Alimentação de máquinas
As máquinas de processamento de sementes trabalham melhor se forem alimentadas com
um fluxo constante de sementes adequado à sua capacidade. Assim, cada componente
de uma linha de processamento de sementes deve estar equipado com uma tremonha de
alimentação para amortecer o fluxo de entrada de semente e, no ponto de alimentação da
máquina, deve instalar-se um mecanismo de regulação para garantir um fluxo de sementes
contínuo e regulado. As opções incluem alimentação por gravidade com uma porta
ajustável, um balde volumétrico de oscilação, um tapete de alimentação ou um mecanismo
de alimentação por vibração. Este último sistema é delicado com a semente e mais rigoroso.
Tratamento da semente
A semente pode ser tratada com várias formas de produtos químicos para melhorar o seu
aspeto (p. ex, com corantes), protegê-la de pragas, doenças e ervas daninhas (com inseticidas,
fungicidas e herbicidas, respetivamente), e/ou para adicionar produtos de melhoria do
desempenho (p. ex., reguladores do crescimento e nutrientes). O objetivo de qualquer
tratamento das sementes é obter uma distribuição química uniforme do revestimento da
semente em cada semente e com a dosagem correta de produto químico. Esta não é uma
tarefa fácil uma vez que a taxa de dosagem do produto químico pode ser tão pequena quanto
50 µg por sementes no caso do trigo ou 1 mg por semente de milho. Por conseguinte, os
produtos químicos têm de ser diluídos e aplicados com maquinaria especial que assegure
uma mistura cuidadosa da semente e o produto químico.
O tratamento da semente pode aumentar o teor de humidade da semente no momento
da aplicação, em particular se os produtos químicos forem diluídos com demasiada água.
Nalguns casos, a semente pode necessitar de ser seca até atingir um teor de humidade seguro
antes da embalagem. O tratamento da semente afetará a massa e a fluidez da semente, que
pode ser um fator a considerar no processamento, embalagem e sementeira mecânica. O
tratamento da semente também envolve a utilização de produtos químicos que podem
ser tóxicos, em particular na formulação concentrada. Por conseguinte, devem ser sempre
observadas precauções de segurança durante o tratamento da semente.
Existem várias formas de tratar as sementes:
Desinfeção das sementes – a semente não é completamente coberta pelo(s) produto(s)
químico(s) e o aumento de massa decorrente dos produtos é
muito pequeno (<2%). O produto químico, normalmente
misturado com água e possivelmente com um aderente, é
aplicado à semente numa misturadora mecânica durante um
breve período de tempo. A quantidade de pasta, o tempo de
mistura e a natureza da semente determina a cobertura.
Revestimento da semente – a semente é completamente revestida por produto(s) químico(s).
O aumento da massa é da ordem dos 2 a 5%. O método de
mistura envolve uma combinação de aplicação química,
normalmente em pequenas gotículas, aliada à mistura mecânica
para assegurar um revestimento total da semente.
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Revestimento de película da semente – as formas químicas formam uma camada selada
completa sobre toda a semente.
Peletização da semente – a semente é revestida por uma camada de produtos químicos que
envolve completamente a semente, resultando num aumento
significativo da massa e das dimensões da semente. A peletização
da semente é usada em semente muito pequena para aumentar
a sua dimensão por uma questão de facilidade na sementeira ou
para aplicar determinados químicos nutrientes.
Os principais fatores para o tratamento da semente são:
• Cobertura, ou seja, a uniformidade com que a semente é coberta pelo produto químico.
• Distribuição, ou seja, a uniformidade da distribuição do produto químico pela amostra
de semente. Dependendo de uma série de fatores, as sementes de um lote podem requerer
a aplicação de diferentes quantidades de produto químico. As sementes com uma pequena
quantidade de produto químico não serão adequadamente tratadas, enquanto as sementes
com demasiado produto podem apresentar efeitos fitotóxicos com alguns químicos.
• Carga global da semente, ou seja, a quantidade total de produto químico na semente
deve estar em conformidade com a taxa de dosagem especificada.
A forma de alcançar um tratamento ideal das sementes depende de:
1. A diluição e a taxa de aplicação corretas do produto químico (ou seja, a relação do produto
com água e a quantidade de produto aplicadas por quantidade unitária de semente). A
taxa de diluição tem de ser aumentada para:
• semente absorvente,
• semente com uma superfície áspera,
• semente com um baixo teor de humidade,
• semente de pequena dimensão,
• semente suja, e
• más condições de mistura.
Qualquer água aplicada à semente aumentará o teor de humidade da semente, o que pode
requerer a sua secagem se a humidade resultante for superior ao teor de humidade seguro da
semente. Normalmente, na semente de milho, a taxa de aplicação da pasta deve ser inferior a
10 ml/kg (ou seja, 1%) para não aumentar significativamente o teor de humidade da semente.
Demasiado líquido aplicado à semente pode também fazer com que as sementes se colem
umas às outras ou até iniciar o processo de germinação, uma vez que o teor de humidade
final aumentará (Figura 5.16). Líquido de menos não assegurará uma cobertura suficiente da
semente, resultando numa distribuição fraca do produto químico no lote da semente.
2. O tempo de mistura. Quanto maior o tempo de mistura e mais frequente o contacto
entre o produto químico e a semente, melhor será o tratamento da semente.

134

Produção e processamento de sementes
Adição de água

20

5%

Humidade final da semente (%)

19
18

3%

17
16

1%

15
14
13
12
11
10

10

11

12
13
Humidade inicial da semente (%)

14

15

Figura 5.16. O efeito da aplicação de água à semente (ou seja, o volume de água como uma
percentagem da massa da semente) na percentagem da humidade final da semente, enquanto
função da percentagem da humidade inicial da semente.

3. Orientações para o manuseamento de produtos químicos.
• Armazenar os produtos químicos num armazém seguro, fresco e ventilado.
• Manter um registo de inventário para monitorizar as questões e a utilização de produtos
químicos.
• Misturar os produtos químicos com água limpa.
• Logo que o produto químico tenha sido diluído, assegurar uma agitação contínua.
• Usar os produtos químicos misturados no prazo de 12 horas.
• Verificar frequentemente a calibração para assegurar a dosagem correta.
• Lavar o equipamento depois da sua utilização.
• Observar as precauções de segurança relativas ao produto químico.
• Tempos de tratamento da semente prolongados asseguram uma melhor cobertura e
distribuição.
4. Calibração e gestão das máquinas de tratamento de sementes.
Em geral utilizam-se dois tipos de máquinas de tratamento nas instalações de processamento
de sementes.
a. Máquina de tratamento por lotes (p. ex., tambor rotativo ou misturadora)
• São fáceis de calibrar, uma vez que uma quantidade conhecida de semente é colocada
na máquina de tratamento à qual é aplicada uma quantidade predeterminada de 		
solução química.
• Uma quantidade medida de semente é vertida na máquina de tratamento, digamos
50 kg de semente.
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• A quantidade certa de solução química necessária para tratar os 50 kg de semente é
medida e aplicada na máquina.
• A semente e a solução química são agitadas durante um período de tempo
predeterminado para conseguir uma boa cobertura e distribuição (tenha em atenção
de uma agitação excessiva pode provocar danos à semente).
• A taxa de diluição do produto químico pode ter de ser ajustada (ou seja, para
alterar a taxa de aplicação da solução) de modo a alcançar uma cobertura e distribuição
		satisfatórias.
b. Sistema de fluxo (p. ex., máquina de tratamento de fluxo contínuo)
• Arranque a máquina enquanto o produto químico estiver fechado e registe o tempo
necessário para reunir uma determinada massa de semente, digamos 50 kg, no final
do tambor. Por exemplo, demora um minuto a reunir 50 kg de semente.
• Assumindo que a taxa de dosagem recomendada é de 8 ml de solução química por kg
		 de semente (ou seja, 0,8%), 50 kg de semente requerem 400 ml de solução química
(isto é, 50 kg x 8 ml/kg).
• Enquanto a máquina está em funcionamento, abra o aplicador de produto químico
durante um minuto e recolha a solução química numa proveta graduada. Se o volume
de solução química recolhido for inferior a 400 ml, abra a válvula; se o volume de 		
solução química for superior a 400 ml, feche ligeiramente a válvula. Faça os ajustes até
		 que a quantidade correta de solução química será libertada no tempo determinado.
• Se o sistema de controlo da solução química for uma válvula, será necessário calibrar o
		 equipamento diariamente antes da utilização uma vez que a válvula pode não ser 		
aberta exatamente na mesma posição em cada ocasião e podem ocorrer alguns 		
bloqueios que restringem o fluxo de produto químico.
• Durante a operação do equipamento, monitorize a quantidade total de semente
tratada e o volume de produto químico aplicado para verificar a taxa de aplicação, 		
permitindo uma variação de ±5% relativamente à taxa de aplicação recomendada.
• Nos casos em que for aplicado um corante de cor com o produto químico, a cor da
semente tratada será um indicador visual relativamente bom da taxa de aplicação dos
produtos químicos.
Embalagem e rotulagem da semente
Os agricultores desejam semente limpa com garantia de qualidade da sua variedade preferida
em embalagens de dimensões acessíveis, transportáveis e convenientes para a dimensão das
suas operações. No caso das sementes de culturas agrícolas, um agricultor de grande escala
preferirá normalmente embalagens com 25 kg ou mais (p. ex., até mesmo sacos a granel
de 1 t), porque semeiam grandes áreas com máquinas. Pelo contrário, um agricultor de
pequena escala preferirá embalagens com dimensões menores de 10 kg ou menos porque
têm campos mais pequenos. Com o milho, 25 kg é cómodo porque plantará cerca de 1 ha
de terreno, dependendo da dimensão da semente.
Igualmente, 10 kg de semente de milho plantará cerca de 1 acre (0,4 ha). Uma vez que
o maior mercado de sementes se encontra entre os pequenos agricultores, a maioria das
empresas em África embala a semente de milho em embalagens pequenas de 2 a 10 kg.
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Algumas empresas de sementes embalam a semente de milho de acordo com a contagem de
grãos. Uma vez que a densidade normal da planta de milho é da ordem de 45 000 plantas
por ha em áreas de grande potencial, os sacos de sementes contêm 50 000 grãos. Para áreas
menores, as embalagens podem conter 20 000 ou 10 000 grãos. Um problema que se pode
verificar na embalagem de acordo com a contagem de grãos é o facto de grãos de diferentes
dimensões não pesarem o mesmo nem apresentarem o mesmo volume. Assim, podem ser
necessárias embalagens de dimensões diferentes para embalar o mesmo número de grãos,
dependendo do peso médio do grão.
Quando se considera a embalagem de sementes, uma empresa de sementes tem de decidir
não apenas as dimensões das embalagens e a proporção de sementes a embalar em cada
uma (o que deverá ser definido por estudos de marketing), mas também o material da
embalagem e as máquinas de embalagem necessárias para este processo.
Os fatores que afetam a seleção do material de embalagem são:
• A exposição da embalagem a luz ultravioleta (luz solar) pode provocar a deterioração de
alguns materiais, em particular os plásticos, se não forem protegidos contra este tipo de
deterioração.
• Resistência do material. As embalagens de sementes podem ser transportadas ao longo de
grandes distâncias recorrendo a diversos métodos, alguns dos quais podem envolver um
manuseamento pouco cuidadoso, o que requer um material durável.
• As máquinas de embalagem disponíveis. O sistema de embalagem mais simples é
o enchimento de sacos abertos com semente medida em termos volumétricos e o seu
encerramento com uma máquina de costura. Isto é possível com sacos de tecido, juta e
poliondulado, mas não com plástico. Os sacos de plástico requerem uma selagem térmica.
• A qualidade da apresentação da embalagem. Os mercados diferem nos seus requisitos
relativos à apresentação, mas em geral quanto mais inteligente e atraente for a embalagem,
mais apelativa será para o comprador, mas será também mais dispendiosa.
Tipos de materiais de embalagem:
• Tecido de algodão, normalmente leve, de fio único, pode ser usado para embalagens
pequenas. Estas são normalmente abertas em cima, costuradas e fechadas por máquinas
de costura ou à mão, usando cordel. O algodão é poroso, tem uma elevada taxa de
transmissão de humidade, mas é relativamente resistente.
• Os sacos de juta podem apresentar diferentes resistências e pesos. Estes são normalmente
abertos em cima, costurados e fechados por máquinas de costura ou à mão, usando cordel.
A juta é porosa, tem uma elevada taxa de transmissão de humidade, mas é relativamente
resistente e mais barata que o tecido. Os sacos de juta têm boas características de
empilhamento e podem ser empilhados até uma altura considerável, se se usaram boas
técnicas.
• O papel, quer de qualidade kraft resistente com ou sem reforço à humidade, ou papel
de sulfito, que é limpo e brilhante, têm excelentes qualidades de impressão. Embalagens
muito pequenas para sementes de vegetais são normalmente fabricadas em papel de sulfito,
enquanto para embalagens maiores se recorre ao papel de várias camadas de qualidade
kraft. Todas estas embalagens são normalmente sacos colados ou costurados em cima,
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portanto fechados com uma costura ou cola. O papel tem uma taxa de transmissão
da humidade e do ar relativamente elevada, exceto se for revestido com polietileno. O
papel simples tem uma baixa resistência à humidade, o que pode ser melhorado por
revestimentos ou laminações. Os sacos de papel para embalagens de 10 ou 25 kg podem
ser suficientemente resistentes para um manuseamento moderado, mas não para um
manuseamento intenso.
• O plástico, quer policloreto de vinilo (PVC), polieteno (PE) ou polipropileno é muito
utilizado no comércio de sementes. A película de polieteno é normalmente transparente
e oferece uma superfície excelente para impressão, mas deve ter uma proteção UV incolor
para um armazenamento mais prolongado. A película de polieteno pode ser usada em
sacos de sementes de até 10 kg, desde que seja usado um calibre suficientemente espesso.
As embalagens devem ser perfuradas para facilitar o movimento do ar para dentro e
para fora do saco. A película de polieteno é normalmente fornecida em folhas enroladas
e é selada por meios térmicos durante a embalagem. Os sacos de polieteno podem ser
suscetíveis a ruturas decorrentes de um manuseamento pouco cuidadoso. O tecido de
polipropileno, que pode conter polieteno, pode ser usado para a maioria das dimensões
de embalagens a partir dos 5 kg e é forte e duradouro. As pilhas de plástico podem
escorregar quando empilhadas devido à sua superfície suave.
• A folha de alumínio de diversos tipos de laminados e latas seladas são usadas para sementes
de elevado valor, tais como vegetais.
Equipamento de embalagem. Os dois meios de embalar sementes são sistemas volumétricos
ou de massa. O sistema volumétrico é concebido de forma a que o volume de semente
seja equilibrado em relação a uma massa de semente. Tal pode ser tão simples quanto um
“jarro de medição” enchido manualmente com semente e vertido para dentro do saco.
Sistemas mais sofisticados são enchidos e esvaziados por meios mecânicos, manual ou
automaticamente a partir de um reservatório superior de sementes. A principal precaução
relativamente aos embaladores volumétricos é a sua calibração regular, uma vez que o
recipiente volumétrico pode alterar de volume com a utilização, ou a densidade da semente a
granel pode alterar-se em função da variedade, da categoria de semente e do lote de semente.
É também importante que o recipiente volumétrico seja enchido com a capacidade correta
e completamente esvaziado em cada ciclo. Usando um sistema volumétrico é frequente
encher demasiado os sacos de modo que a massa média dos sacos de sementes ultrapassa
ligeiramente a massa especificada.
Os sistemas de massa podem ser manuais com uma balança ou automáticos com um sistema
de enchimento do recipiente de pesagem a partir de um reservatório superior de sementes
e esvaziando-o para dentro de sacos.
Os sistemas de pesagem são normalmente mais rigorosos do que os sistemas volumétricos,
mas também requerem calibrações e verificações de pesagem regulares.
Os sacos enchidos por sistema volumétrico ou de pesagem podem ser alimentados na
máquina manual ou automaticamente. Os sistemas volumétricos manuais simples, tal
como o jarro de medição, são lentos e ineficientes. As melhorias à eficiência verificam-se à
medida que sistemas mecânicos e automáticos, cada vez mais sofisticados, são integrados
138

Produção e processamento de sementes

no processo de embalagem. O primeiro passo para melhorar a eficiência a partir do “jarro
de medição” é dispor de outro reservatório superior de sementes que alimente a semente
por gravidade no recipiente volumétrico ou de pesagem, que pode ser enchido e esvaziado
manualmente. Os sacos são alimentados no funil de saída à mão, enchidos e transportados
para a máquina de selagem de sacos. Instalações altamente mecanizadas são capazes de
realizar todo o processo com necessidade de pouca mão-de-obra.
Rotulagem. Os sacos de sementes requerem informação específica nos rótulos que,
normalmente, inclui a cultura, o nome da variedade, a classe da semente, a categoria da
semente (se classificada), resultados de germinação e pureza e o número de lote. Estes
requisitos fazem parte da regulamentação em termos de sementes e podem diferir de país
para país. Todas as outras informações num saco de sementes são prerrogativas da empresa
de sementes, mas são uma componente importante da estratégia de marketing da empresa.
As empresas de sementes também rotularão as sementes com declarações sobre as condições
de venda e exclusão de responsabilidade. Se a semente tiver sido tratada com produtos
químicos, tal deve ser indicado na embalagem, referindo em especial que a semente não
deve ser consumida como alimentação de seres humanos ou de animais.
Limpeza e manutenção das máquinas de sementes
As máquinas de processamento de sementes podem ser uma fonte de mistura e consequente
deterioração da qualidade se não forem cuidadosamente limpas entre culturas e variedades.
Uma inspeção minuciosa da linha de processamento deve ser realizada entre lotes de
sementes para garantir que não se verificam misturas de sementes.
A manutenção regular das máquinas de processamento de sementes é fundamental. Todas
as máquinas são normalmente fornecidas com manuais do operador e calendários de
manutenção, os quais devem ser observados. Muitas máquinas, em particular limpadores e
calibradores, disporão de várias opções de crivos que serão usados para as diferentes culturas
e variedades. Quando não estiverem a ser utilizados, estes crivos devem ser guardados num
local seguro e quando proceder à sua substituição é necessário ter cuidado para não danificar
os crivos ou a máquina. As partes móveis são normalmente lubrificadas e a aplicação regular
de lubrificantes assegurará uma vida útil e eficiência máximas da máquina.
Um registo de manutenção e de falhas ajudará a garantir uma manutenção regular
e permitirá uma análise dos componentes da linha de processamento que se estejam a
desgastar rapidamente ou a falhar com maior frequência. Quando uma máquina falha, é
importante determinar a origem do problema, quer seja uma falha puramente mecânica ou
provocada pelo operador.
As instalações de sementes não operam, em geral, durante todo o ano. Assim, durante os
períodos de paragem das atividades de processamento e, pelo menos uma vez por ano, a
linha de processamento de sementes deve ser cuidadosamente inspecionada.
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Segurança
A segurança tem de ser parte integrante do processamento de sementes.
• Segurança mecânica. As máquinas devem ser equipadas com interruptores de paragem de
emergência. As peças móveis perigosas devem estar envolvidas por caixas de proteção.
• Segurança elétrica. Os operadores têm de se proteger contra choque elétrico e devem
observar as precauções aplicáveis durante a manutenção de componentes elétricos.
• Controlo de poeiras e resíduos. O processamento de sementes gera poeiras, que devem
ser removidas por tubos de extração de ar. A limpeza das plantas também produz resíduos
indesejados, que podem constituir um risco de incêndio ou tornar-se um problema de
resíduos ambientais.
• Procedimentos de segurança contra riscos químicos devem ser observados durante a
fumigação e o tratamento das sementes.
• Segurança dos veículos. O movimento das sementes nas instalações com tratores ou
empilhadores pode provocar acidentes.
• Segurança do armazenamento da semente. Deverá ter-se cuidado com a construção de
pilhas de sementes, não se devendo entrar nos silos sem implementar as devidas precauções.

Investimento em maquinaria e equipamento
Os requisitos mais básicos de equipamento de uma empresa de sementes incluem um
higrómetro de sementes, balança de pesagem, equipamento de limpeza e de tratamento de
sementes e um sistema de embalagem. Tal pode ser tão simples quanto um tambor com
crivo, um tambor rotativo, um dispositivo de medição volumétrica e uma balança suspensa.
No entanto, um sistema assim simples só será suficiente para uma empresa de sementes que
produza algumas centenas de toneladas de semente. À medida que a produção aumenta
para 1 000 t ou mais, será necessário investir em equipamento de processamento mais
eficiente e sofisticado.
O equipamento de processamento de sementes existe numa variedade de tipos e capacidades.
O significado do termo “capacidade,” quando aplicado ao equipamento de processamento
de sementes depende muito da composição e do tipo de material que vai entrar na linha
de processamento e nas expectativas de qualidade do produto que sairá da máquina. Uma
semente em estado natural de má qualidade e expectativas de uma elevada qualidade final
irão diminuir a capacidade das máquinas. Da mesma forma, o tipo de cultura terá uma
influência clara no resultado. O processamento de milho ou de trigo pode resultar em
diferentes capacidades finais na mesma máquina.
Necessidade de equipamento novo
Quanto se considera a aquisição de maquinaria de processamento de sementes é necessário
ter em conta os seguintes pontos:
• A linha de processamento atual está a ser usada de forma ideal? Podem ser conseguidas
melhorias de eficiência devido a uma melhor organização, melhor gestão da maquinaria
ou melhorando a qualidade da semente em estado natural?
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• Deverá adquirir-se nova maquinaria ou a adaptação da maquinaria existente é suficiente?
• As maiores necessidades de processamento podem ser contratadas fora da empresa?
• Que componentes são necessários para aumentar a capacidade das instalações de
processamento?
• O investimento em equipamento de processamento de sementes novo irá requerer espaço
adicional, obras de construção, ligações elétricas e desenvolvimento de pessoal?
Rentabilidade
• Quais os custos de adquirir, operar e manter o novo equipamento?
• O novo equipamento irá ser usado ao longo do ano?
• O novo equipamento poderá ser usado para processar outras matérias-primas?
• Quais a opções de financiamento que existem para a aquisição do novo equipamento?
• Consegue economizar dinheiro suficiente para realizar um pagamento a pronto?

Armazenamento
A semente é uma matéria-prima
volumosa e viva e o armazenamento e
regulação do movimento de entrada
e saída de sementes do armazém é
um trabalho diário numa empresa
de sementes (Caixa 5.10). O espaço
de armazenamento é necessário para
guardar a semente em estado natural
após a entrega e para armazenar a
semente que tenha sido processada e
esteja pronta para ser despachada. São
necessários armazéns separados para os
diferentes tipos e categorias de sementes,
em parte por questões de segurança, mas
também para minimizar a possibilidade
de ocorrência de misturas. Os fatores a
considerar são:

Caixa 5.10. Conselhos para o armazenamento.
Las empresas semilleras mantienen grandes As
empresas de sementes não só mantêm grandes stocks
de sementes, como também têm grandes stocks
de materiais de embalagem, produtos químicos
de revestimento de sementes, fumigantes, etc. Um
armazenamento eficaz requer:
1. Armazéns seguros.
2. Empregados de armazém para manter o espaço
limpo, ordenado e controlar a receção e envio de
stocks.
3. Métodos para tornar o armazenamento eficiente,
tais como espaços rotulados, prateleiras e espaço
de pavimento; passagens de acesso e cartões
de armazenamento para o registo do fluxo e
quantidades em stock.
4. Um sistema de gestão de stocks com notas de
receção e requisições de materiais.
5. Registo regular de stocks.

Estrutura de armazenamento
Os armazéns de sementes têm de ser espaçosos, bem ventilados, com um telhado à prova de
entrada de água e um pavimento estanque. Preferentemente, as laterais do armazém devem
ser vedadas para reduzir a penetração de chuva e garantir a segurança.
O espaço necessário num armazém depende da quantidade de semente a ser armazenada.
A semente de milho armazenada a granel tem uma densidade de cerca de 750 kg/m3,
enquanto a semente armazenada em sacos tem uma densidade de aproximadamente 650
kg/m3. Uma pilha de sacos de 3 m x 3 m x 4 m conterá até 20 t de semente. Deixando um
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espaço de corredor entre pilhas, um armazém com 9 m de largura por 18 m de comprimento
comportará 160 t de semente.
Acesso e controlo de inventário
A disposição do armazém tem de facilitar uma carga e descarga eficiente da semente, a
fumigação e a monitorização da semente em armazém. A semente armazenada deve ser
organizada de uma forma sistemática. Um sistema de sacos, colocados em filas, cada
uma rotulada e demarcada, ajudará a manter um registo organizado da localização e do
conteúdo dos lotes de sementes (Figura 5.17). Os lotes individuais de sementes têm de ser
identificáveis e empilhados em separado. Os registos de entrada e saída de stocks devem ser
mantidos num controlo de stocks ou cartões de armazenamento (Tabela 5.11), observandose a regra de o primeiro a entrar, deverá ser o primeiro a sair.
Proteção
A semente é um produto valioso e, por isso, o armazém deve ser
• seguro, em termos de risco de roubo,
• protegido dos elementos (à prova de água),
• ventilado, e
• fresco.
O armazém tem também de ser propício a uma fumigação eficaz da semente para a proteger
de pragas de armazenamento. Animais infestantes são uma ameaça séria para a semente,
mas difíceis de controlar, exceto pelo recurso a iscas venenosas ou à existência de predadores
(gatos e corujas). A limpeza é absolutamente essencial num armazém de sementes, uma
vez que qualquer semente perdida poderá constituir uma fonte de alimentação a animais
infestantes e pragas de armazenamento.

Contratação de agricultores
As empresas de sementes não estão em geral diretamente envolvidas na produção de semente
no campo, mas contratam agricultores para o fazerem sob a sua supervisão por forma a
cumprirem as normas de certificação e os objetivos de produção. Esta relação entre a empresa
de sementes e o agricultor é fundamental para o sucesso da empresa e tem de ser encarada
como uma relação simbiótica na qual ambas as partes dependem entre si e beneficiam desta
relação. Todas as empresas de sementes bem-sucedidas dispõem de uma base de agricultores
de confiança, eficiente e duradoura. A relação inicia-se com a escolha correta do agricultor,
estabelece-se através de um contrato claramente definido com o agricultor e continua com
a assistência que lhe é prestada para garantir que a semente é produzida de acordo com os
padrões, recebida a tempo e paga de uma forma que agrade ao agricultor.
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Tabela 5.11. Exemplo de um cartão de armazenamento para controlo de stocks num armazém.
Cultura:

Variedade:			

Dimensão da embalagem:

Número de lote:			

Localização da secção:
Número de
Data
documento

Quantidade 		
recebida
Grau

Categoria de semente:			
Quantidade 		
enviada
Balanço
Iniciais
Verificação

Passagem de circulação

Pilha individual
3mx3m
Percurso
0,6 m

Localização da secção
Número de armazém

Número de secção
Número de fila

Figura 5.17. Exemplo da disposição de um armazém para pilhas de sacos com filas aos pares
separadas por passagens e percursos de circulação adequados para permitir um acesso, carga e
remoção de semente fáceis.
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Seleção de agricultores
Os agricultores variam em termos de competência e capacidade, tornando a escolha do
agricultor para produzir semente num fator decisivo para o sucesso. Os fatores a considerar são:
• Localização da exploração em relação à empresa de sementes. Quanto mais afastado
estiver o agricultor da empresa de sementes, maior será o custo da supervisão da produção
e do transporte da semente para a empresa.
• Dimensão da exploração. Grandes explorações disponibilizam mais oportunidades de
isolamento na própria exploração, sem ter de negociar com vizinhos relativamente à
produção da mesma cultura fora da distância de isolamento. Igualmente, explorações
maiores permitem também campos de maiores dimensões.
• Dimensão dos campos disponíveis. A produção de sementes em campos muito pequenos
(inferiores a 5 ha) é possível, mas pode não constituir uma utilização eficiente de recursos,
uma vez que quanto mais campos necessitam de supervisão, maior será o custo dessa
supervisão para a empresa de sementes. Da mesma forma, campos de sementes muito
pequenos são mais vulneráveis a contaminação por pólen estranho. A dimensão ideal
de um campo de milho híbrido ainda não foi determinada, mas campos muito grandes
(mais de 25 ha) serão, em geral, mais difíceis de gerir do que campos de média dimensão
(10 a 20 ha), em particular no que se refere à eliminação de plantas indesejadas e ao corte
da panícula, em especial se a mão-de-obra for limitada. Por conseguinte, as dimensões
ideais dos campos para a produção de sementes situam-se entre 10 e 20 ha, mas tal não
é garantia de uma elevada rentabilidade ou qualidade assegurada - estas dependem da
gestão do campo e das condições ambientais verificadas durante a produção.
• Ambiente da exploração. O objetivo da empresa de sementes é produzir tanta semente de
qualidade quanto possível de tão poucas explorações e na menor área possível. Tal é mais
provável de ser alcançado se a produção estiver localizada em áreas de elevado potencial.
As rentabilidades do milho são determinadas por vários fatores e, para uma determinada
variedade, as rentabilidades variam de exploração para exploração. Isto pode não se dever
apenas a condições ambientais adversas, mas o ambiente coloca algumas restrições à potencial
rentabilidade de uma cultura de semente. Se o ambiente da exploração for ideal, então a
infraestrutura, disponibilidade de mão-de-obra e capacidade de gestão da exploração serão
as principais determinantes da rentabilidade.
• Infraestrutura da exploração. A produção de sementes pode requerer equipamento
especializado, tais como sementeiras, pulverizadores, irrigadores, armazéns e transporte.
A sua disponibilidade na exploração ajudará a assegurar que as operações necessárias
são realizadas de acordo com um nível aceitável de gestão. Equipamentos de irrigação
são particularmente necessários quando se realizam plantações divididas na produção de
milho híbrido.
• Disponibilidade de mão-de-obra. Na produção de sementes muitas operações são de
trabalho intensivo tais como a plantação, eliminação de plantas indesejadas, corte da
panícula, colheita e debulha. Se o trabalho estiver limitado e as operações não forem
realizadas adequadamente, a qualidade da semente pode ficar comprometida.
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• Capacidade de gestão do agricultor. Esta é difícil de avaliar, no entanto o aspeto geral de
uma exploração, o registo de colheitas anteriores e o posicionamento geral da exploração
na comunidade são bons indicadores da capacidade de gestão. Um bom agricultor não
precisa de ser altamente qualificado, necessita antes de saber como produzir de forma
prática, estar em contacto estreito com as realidades da exploração, ter capacidade de
tomada de decisões e responder de modo prático e inovador a todas as variabilidades da
agricultura. Idealmente, o agricultor deve dispor também de experiência na produção de
sementes e ser capaz de gerir bem a mão-de-obra.
Definição do contrato
Os contratos são acordos legalmente vinculativos entre duas partes. A natureza exata de um
contrato de produção de sementes dependerá das circunstâncias, mas incluirá normalmente
as seguintes especificações, seguindo uma terminologia jurídica:
• Obrigações acordadas pelo agricultor:
Acordo em produzir a cultura e a variedade exclusivamente para a empresa de 		
sementes
Quota (volume de produto)
Quantidade de semente a ser produzida
Especificações da gestão da cultura
Requisitos de certificação
Autoriza a liberdade de inspeção dos campos de sementes por parte de 			
representantes da empresa e autoridades de certificação
Forma, método e calendário para a entrega da semente
• Obrigações da empresa de sementes
Fornecimento da semente parental
Apoio à produção e insumos (se aplicável) e termos de reembolso
Especificação dos serviços (p. ex., inspeções e consultadoria agrónoma) a serem 		
prestados ao agricultor
Preço a ser pago pela semente, incluindo eventuais bónus ou penalizações aplicáveis
Método e calendário de pagamentos
Normalmente, os contratos especificam também que o germoplasma fornecido pela empresa
de sementes e produzido pelo agricultor a partir desse momento continua a ser propriedade
da empresa de sementes e que não pode ser usado pelo agricultor para quaisquer outros fins.
Uma lista de verificação dos fatores a considerar na redação de contratos com produtores de
sementes e um exemplo de um contrato podem ser consultados (Anexo 2).
Nos casos em que estejam envolvidos agricultores de pequena dimensão poderá ser necessário
ou preferível realizar o contrato com um grupo de agricultores. Tal pode ser com toda uma
vila para garantir que todos os agricultores cultivam a mesma variedade e evitar mistura
ou contaminação de sementes, ou com uma cooperativa de agricultores por forma a criar
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um determinado grau de responsabilidade e responsabilização de grupo. Nestes casos, o
contrato tem de ser negociado com o representante ou grupo de representantes da vila, com
o pleno envolvimento e acordo da comunidade. A vantagem para a empresa de sementes,
para além da garantia de qualidade, é o facto de se poderem produzir maiores quantidades
de semente, enquanto as negociações, transações e inspeções estão localizadas, simplificando
muito mais a gestão do que lidar com vários indivíduos diferentes, cada um cultivando uma
pequena quantidade de semente. Para a comunidade, o contrato oferece um certo grau de
segurança e pode ser usado como meio para negociação coletiva, assegurando o acesso a
crédito e a criação de riqueza na comunidade.
Definição de preços junto do produtor de semente
Existe uma série de opções para a definição do preço da semente a pagar aos agricultores e o
método de pagamento. O ponto de partida básico é determinar o preço pago pela semente.
Indicamos aqui algumas opções, nomeadamente:
1. O preço é calculado a partir da rentabilidade média da semente e do retorno realista
presumido por hectare para o agricultor (p. ex., se a rentabilidade média for de 4,0 t/ha e
o agricultor esperar uma receita bruta de 2 400 dólares norte-americanos por ha, o preço
da semente é estabelecido em 600 dólares norte-americanos/t).
2. O preço é calculado com base no custo mais a base de margem. Assim, determinam-se
os custos de produção da semente do agricultor mais uma margem razoável. Depois,
com base na rentabilidade média esperada da semente, define-se um preço (p. ex., se os
custos de produção ascenderem a 1 200 dólares norte-americanos/ha, e se considerar
uma margem de 50%, então, com uma rentabilidade média da semente de 4,0 t/ha, o
preço será estabelecido em 450 dólares norte-americanos/t).
3. O preço é determinado analisando o preço de venda da semente e recuando até ao
agricultor, tendo em conta a margem da empresa de sementes, custos indiretos e custos de
processamento (Figura 5.18). De forma razoável, os custos indiretos e de processamento
são similares para uma híbrida e uma OPV, mas o preço do produtor é definido mais
elevado para a híbrida devido à gestão extra, necessária para cultivar uma semente híbrida.
Assim, o preço do agricultor das OPV é normalmente cerca de 70% a 80% do preço de
uma semente híbrida trilínea.
Seja qual for o método usado para determinar o preço do agricultor é aconselhável fazê-lo
em consulta com os agricultores, de forma a que o método seja transparente e acordado por
todas as partes antes do início do cultivo da semente. Tal ajudará a reduzir conflitos relativos
ao preço no momento da entrega da semente.
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Figura 5.18. Uma comparação hipotética do preço de milho de OPV e semente híbrida trilínea.

O método atual de pagamento dos agricultores de sementes também varia, a saber
• Um preço especificado é pago ao agricultor por tonelada de semente contra entrega. O
pagamento pode ser imediato contra entrega ou desfasado um determinado período até
à conclusão dos controlos de qualidade.
• O agricultor recebe uma parte do valor da semente contra entrega e o remanescente é
pago depois da semente ter passado o teste de qualidade ou de ter sido vendida. Este
último sistema pode ser usado numa estrutura de cooperativa ou quando o mercado da
semente não estiver assegurado. O agricultor partilha assim o risco da comercialização da
semente.
• O agricultor entrega uma quota (quantidade especificada) de semente pela qual recebe
um determinado preço por tonelada. Qualquer semente para além da quota é entregue
mas só é paga numa data posterior, normalmente após a venda da sementes. Isto garante
uma certa segurança à empresa de sementes no caso de o agricultor produzir mais do que
o necessário, mas assegura que a semente é entregue. O agricultor assume assim o risco
de excesso de produção.
• O agricultor recebe um preço de base por tonelada de semente em estado natural com
o pagamento de um bónus por qualidade (p. ex., defeitos, pureza e germinação) ou por
cumprir os prazos de entrega. Esta sistema garante ao agricultor determinados incentivos
à produção de semente de qualidade de acordo com o calendário da empresa. Uma forma
negativa desta abordagem é aplicar penalizações em caso de má qualidade ou de atraso na
entrega da semente.
• O agricultor recebe um adiantamento de crédito, seja em forma de empréstimos de
numerário ou insumos que lhe permitem a produção da semente. Estes créditos são
depois recuperados no momento da entrega da semente e os pagamentos em numerário
só são realizados depois de compensados os adiantamentos. Neste caso, a empresa de
sementes assume algum do risco da produção. Tal pode ser difícil para algumas empresas,
pelo que poderá intervir uma instituição de crédito (p. ex., crédito agrícola) que assume
o risco.
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Assistência aos agricultores que produzem sementes
A complexidade da produção de sementes, em especial no caso da produção de híbridas
e a necessidade de garantia de qualidade, requer que a empresa de sementes disponibilize
assistência aos agricultores.
Esta assistência pode ser avaliada numa série de áreas:
• A primeira assistência que uma empresa de sementes pode oferecer ao agricultor é a
inspeção da cultura de sementes para garantir que as normas de certificação são cumpridas.
O não cumprimento das normas de certificação é um desperdício de recursos e conduz
à frustração e a prejuízos de ambas as partes. Em alguns países, as empresas de sementes
podem ser acreditadas para certificar sementes, mas noutros tal não é possível e as inspeções
são realizadas por reguladores de sementes. Independentemente do sistema, a empresa de
sementes beneficiará do facto de prestar assistência aos agricultores nesta área.
• A segunda assistência é consultadoria de gestão agrónoma. A produção de sementes
requer uma gestão especializada e os agricultores estão sempre a procurar informação e
ajuda para melhorar as rentabilidades e a produtividade. Esta assistência pode fazer parte
do serviço de inspeção da semente, mas pode ser vantajoso dispor de agrónomos que
lidem com questões relacionadas com gestão de culturas.
• A terceira área da assistência pode ser a atribuição de crédito e o fornecimento de insumos.
Muitos agricultores capazes podem não dispor dos recursos financeiros para fazer face a
uma cultura de sementes e os bancos não estão, muitas vezes, disponíveis para emprestar
dinheiro diretamente aos agricultores para a produção de sementes.
A empresa de sementes pode ser capaz de angariar crédito para o fornecimento de insumos
aos agricultores contratados. O fornecimento de insumos apropriados aos agricultores de
sementes assegurará que a produção de sementes não é limitada por falta de insumos.

Garantia de qualidade
Uma componente importante da produção de sementes é a garantia de qualidade. Esta não
é uma questão linear que se verifica no final do processo de produção quando a semente é
colocada em sacos, mas tem de fazer parte de todos os aspetos do processo de produção das
sementes. A qualidade da semente refere-se à sua adequação à finalidade e à sua conformidade
com os requisitos regulamentares. Embora tal seja definido nos regulamentos em matéria de
sementes, no final do dia, é o agricultor quem avalia o valor real da semente.
Para que uma empresa de sementes tenha a garantia ou a confiança de que a semente
que vende irá satisfazer o agricultor é necessário implementar um programa de garantia
de qualidade. Este irá especificar todos os procedimentos sistemáticos que é necessário
realizar em toda a cadeia para garantir que a qualidade da semente não é apenas um rótulo,
mas a própria semente. Todos os aspetos da empresa de sementes têm de ser analisados,
documentados e os procedimentos têm de ser descritos para assegurar que a qualidade está
integrada no sistema. Todos os empregados devem ter uma compreensão conscienciosa da
sua responsabilidade de realizar o seu trabalho com qualidade.
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Somente desta forma é que uma empresa de sementes poderá confiar que os agricultores
receberão semente que satisfarão as suas expectativas.
Os sistemas de garantia de qualidade abrangem o desenvolvimento e a utilização de um
manual de qualidade, que descreve a política em matéria de qualidade, os sistemas de
qualidade e as práticas de qualidade da empresa. A política de qualidade é desenvolvida
com a participação dos empregados e da direção da empresa, e especifica o objetivo de
qualidade da empresa na produção de sementes. Os sistemas de qualidade envolvem o
desenvolvimento de fluxogramas e manuais de procedimentos para cada processo crítico na
cadeia de sementes, que serve como base para orientar os operadores e gestores.
O manual de procedimentos especifica as seguintes componentes relacionadas com uma
tarefa em particular:
• O objetivo da tarefa. p. ex. o resultado desejado da tarefa.
• O âmbito da tarefa. p. ex. o início e o final do procedimento.
• Referências relevantes para a tarefa, tais como documentos, dados, normas e regulamentos
relacionados com a tarefa.
• Definições de palavras, acrónimos e abreviaturas usadas na descrição da tarefa.
• Responsabilidades e autoridades relacionadas com quem está envolvido na realização da
tarefa.
• Passos de ações que especificam o que tem de ser realizado, quando e por que sequência.
Isto está diretamente associado a um fluxograma da tarefa.
• Registos da tarefa, incluindo resultados, provas objetivas de que as tarefas foram concluídas
e a documentação requerida pelas autoridades regulamentares.
• Um fluxograma que fornece uma representação visual do processo da tarefa.
Um exemplo de um fluxograma para a produção certificada de sementes é fornecido
(Figura 5.19). O fluxograma começa no ponto em que a empresa de sementes não tem
produção certificada de sementes e descreve os principais passos e decisões a serem tomadas
para conseguir que semente certificada seja entregue nas instalações de processamento de
sementes. O pormenor do fluxograma depende da intensidade da definição necessária no
processo. Por exemplo, o fluxograma pode ser desenvolvido para cada uma das principais
tarefas ou atividades da produção certificada de sementes, tais como inspeções da cultura como devem ser realizadas e que documentos e informação original são necessários para a
realização da inspeção da cultura.
Da mesma forma, os fluxogramas podem ser desenvolvidos para as fases de processamento da
cadeia de sementes (Figura 5.20), processos laboratoriais, tarefas financeiras e componentes
de marketing. Desta forma, toda a empresa estará orientada para a qualidade.
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Figura 5.19. Fluxograma simplificado da produção de semente certificada para efeitos de garantia
de qualidade.
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Fluxograma de processamento de sementes e procedimento de certificação.
Procedimento de
amostragem
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ISTA
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Semente certificada pronta
para comercialização

Figura 5.20. Exemplo de um fluxograma para o processamento de semente.
Fonte: Quality Manual Guidelines for a Seed Company, Seed Science Centre, Iowa State University (2006).
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Ideias-chave
1. O planeamento da produção de sementes está no centro da estratégia de produção e
é concebido para definir as produções necessárias de todas as classes de sementes por
forma a satisfazer as previsões de vendas.
2. A produção de semente de qualidade inicia-se com a garantia de que a semente original
é da melhor qualidade genética e que os procedimentos de garantia de qualidade são
observados ao longo de toda a cadeia de produção da semente.
3. O desempenho no campo das sementes é otimizado por operações atempadas, elevados
padrões de gestão e uma utilização eficiente dos recursos.
4. Os campos de sementes de milho híbrido requerem uma atenção especial na plantação
das componentes masculinas e femininas, na remoção de tipos diferentes e variantes, na
remoção das panículas das femininas antes da antese, na remoção de plantas masculinas
depois da fertilização das femininas e uma colheita cuidadosa das sementes para cumprir
os padrões de certificação.
5. A qualidade da semente é mais elevada na maturidade fisiológica da planta e
posteriormente diminui de forma irreversível à taxa determinada pelas condições
ambientais e pelo manuseamento da semente. A taxa de diminuição pode ser
minimizada secando a semente para uma humidade inferior a 13% e conservando-a em
boas instalações de armazenamento com uma temperatura do ar e humidade relativa
baixas, e mantendo a semente livre de pragas, roedores e ataques de doenças.
6. O processamento da semente é realizado para separar a semente desejada, boa e saudável
da semente inferior e das impurezas, para tratar a semente com protetores químicos
e embalar a semente nas embalagens com as dimensões preferidas pelos clientes.
Em alguns casos, tais como no caso do milho híbrido, a semente pode também ser
classificada em lotes de sementes de dimensões uniformes.
7. O equipamento de processamento da semente requer uma supervisão constante para
conseguir resultados eficientes, uma manutenção regular para aumentar a vida útil
da maquinaria e a observância das normas de segurança para garantir a proteção do
operador.
8. A gestão do armazém de sementes baseia-se numa organização metódica dos stocks,
na utilização de um sistema de registo de stocks e controlo de inventário, em conjunto
com fumigação e medidas de segurança para manter a viabilidade da semente.
9. Seleção e contratação de agricultores de sementes capazes e que disponham de bons
recursos, bem como assistência a esses agricultores através de informação agrónoma e
inspeções das culturas que ajudarão a assegurar quantidades suficientes de semente de
qualidade.
10. Os agricultores de sementes são reagem aos preços, por isso os gestores têm de
desenvolver um método transparente e justo de compensar os agricultores pela produção
de sementes de qualidade.
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6

Gestão financeira de uma empresa
de sementes
A estratégia de gestão financeira de uma empresa de sementes é como andar de bicicleta
–– quanto mais força se exerce nos pedais e os roda, mais a bicicleta avançará. E, como
qualquer ciclista pode confirmar, o esforço aplicado aos pedais depende da carga e da
inclinação. Cargas pesadas e uma subida acentuada requerem um esforço, enquanto uma
descida e cargas leves tornam tudo mais simples. Mas ainda assim, na maioria das situações,
os pedais têm de ser controlados e rodados. Da mesma forma, numa empresa, o fluxo
de dinheiro que entra e sai e a gestão desse fluxo são fundamentais para o seu sucesso.
Muitas empresas requerem mais dinheiro do que podem gerar e poucas são autossuficientes
em termos de fluxo de caixa (Henderson 1973). A estratégia financeira envolve, por isso,
avaliar os requisitos financeiros e a viabilidade das estratégias de marketing e de produção
(a carga e a inclinação) e a implementação de meios para monitorizar (esforço) e avaliar
(velocidade e distância) o desempenho financeiro da empresa. Tal requer o desenvolvimento
de orçamentos, a implementação de sistemas de contabilidade e a análise das contas.
Associado a isto está o risco de gestão, os investimentos, o capital e impostos.
O dinheiro flui para dentro, através e para fora de uma empresa. Todas necessitam de um
montante inicial de dinheiro (capital, na forma de numerário ou crédito) para iniciar a
atividade. Este dinheiro é usado para adquirir ativos, empregar pessoal e gerar produtos ou
serviços que são vendidos. O dinheiro obtido com as vendas pode depois ser usado para
criar mais produtos ou serviços, investido no desenvolvimento da empresa ou ser aplicado
noutras utilizações, tais como a distribuição de dividendos pelos acionistas. A quantidade
de dinheiro (valor líquido) numa empresa aumenta quanto mais dinheiro fluir para dentro
da empresa, em vez de para fora dela. Este ciclo de dinheiro para dentro, através e para
fora de uma empresa é designado de ciclo de numerário ou ciclo do fundo de maneio
(Figura 6.1). O ciclo do fundo de maneio abrange, em geral, um período inferior a um
ano e envolve a aquisição de matérias-primas a pronto ou a crédito, transformando-as em
produto acabado, vendendo-o a pronto ou a crédito, o que resulta em devedores e na
recolha dos montantes devidos dos devedores e colocando o dinheiro recebido no banco da
empresa, iniciando-se depois o ciclo novamente.
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A parte de longo prazo do ciclo de numerário está relacionada com decisões de investimento
e estruturação de capital em termos de dívida versus património, bem como com outras
questões estratégicas que estão para além do âmbito deste livro.

NUMERÁRIO

Contas a pagar
Aquisição de
recursos

Proprietários
Ativos

Custos de
exploração
Venda de
sementes

Contas a
pagar
Produção de
sementes

Contas a
receber

Figura 6.1. Simplificação do ciclo de fundo de maneio de uma empresa de sementes.

Os gestores da empresa têm de aprender a controlar ou a gerir este fluxo de dinheiro em
seu benefício. O sucesso ou o futuro de uma empresa depende muito da gestão do ciclo
do fundo de maneio. As atividades financeiras de uma empresa de sementes existem no
quadro das condições macroeconómicas de um país e estão também altamente dependentes
da economia e do ambiente agrícolas. Além disso, as empresas de sementes enfrentam
horizontes de planeamento de longo prazo e ciclos de produção longos. Por conseguinte,
existe um elevado risco e incerteza que têm de ser geridos, em particular no que se refere ao
planeamento futuro, fluxo de caixa cíclico (liquidez) e empréstimos (dívida:património).
Seguidamente apresentam-se as ferramentas mais importantes no processo de gestão
financeira:
• demonstração de resultados financeiros;
• balanço; e
• projeções dos fluxos de caixa.
Estas são apoiadas por outras ferramentas de controlo interno, tal como análise da idade de
stocks, devedores e credores; orçamentos e relatórios de desvios que realçam os principais
desvios ao plano da empresa; bem como outros sistemas mais operacionais de controlo
interno, tais como gestão de stocks de consumíveis, controlo de caixa e gestão de compras.
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Este capítulo aborda principalmente a análise da demonstração de resultados financeiros,
do balanço e orçamentos de tesouraria numa empresa de sementes, salientando as principais
questões e controlos com que os diretores se têm de familiarizar.

A demonstração de resultados financeiros — a ficha informativa
da empresa
Todas as empresas desejam saber o seu desempenho face aos objetivos financeiros, sendo a
questão “Qual é o resultado?” A demonstração de resultados financeiros (por vezes designada
de demonstração do resultado do exercício ou conta de resultados) é um meio de avaliar
o desempenho financeiro de uma empresa e está no centro do exercício de orçamento
e de controlo do estado financeiro de uma empresa. A demonstração de resultados
é essencialmente um resumo do volume de negócios (também denominado vendas) e
de todas as despesas (ou custos) incorridas para realizar essas vendas num determinado
período de tempo.
A maioria das empresas prefere apresentar externamente relatórios de contas referentes a
um período de doze meses, sendo que este constitui o exercício da empresa. No entanto, de
notar que a demonstração de resultados pode ser preparada em relação a qualquer período
de tempo exigido pelos acionistas; pode ser referente a um dia, uma semana, um mês ou
seis meses. Os sistemas informatizados de contabilidade, mantidos atualizados com dados
corretos, permitem análises frequentes, quase em tempo-real, da demonstração de resultados
da empresa. Os sistemas de contabilidade manual, em contrapartida, geralmente só são
capazes de apresentar demonstrações de resultados anuais ou, quando muito, semestrais;
mas, mesmo assim, é comum só estarem terminadas alguns meses depois do final do
exercício e, portanto, servem mais como avaliação histórica do desempenho da empresa do
que como uma ferramenta de gestão em tempo real. Por isso, a implementação de sistemas
informáticos de contabilidade é essencial para uma gestão financeira eficaz.
O final do exercício que melhor se adequa a uma empresa de sementes para avaliar o
desempenho anual do negócio é, idealmente, um ou dois meses depois do principal período
de vendas. Nessa data, os custos de produção e de marketing associados às vendas do ano
estão, geralmente, compilados na contabilidade do mesmo ano. Além disso, os níveis de
receitas e de numerário daquele ano fiscal estão no seu máximo. Assim, estabelece-se o lucro
real de uma empresa num determinado ano. Embora o inventário esteja no mínimo após a
época de vendas, o que pode não ser muito bom para o balanço, as reservas de numerário
da empresa estão no máximo do ano, ou próximo disso, o que terá uma influência sobre o
balanço. A data de final de exercício pode, no entanto, ser determinada pelas autoridades
governamentais, em geral no final do ano civil. Neste caso, dependendo da sincronia da
estação agrícola e do ano civil, pode ou não haver um desencontro de fluxo de receitas e
despesas.
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Volume de negócios
O volume de negócios (TO) de uma empresa refere-se ao montante líquido ganho com
as atividades de venda num determinado período. Para uma empresa de sementes, resulta
principalmente da venda das sementes, mas também pode incluir a venda de outros
produtos relacionados, como grão e sementes falhadas. Assim, o volume de negócios está
relacionado com os principais produtos comercializados pela empresa. Se a empresa vender,
por exemplo, o seu antigo mobiliário ou automóveis, a receita obtida não constitui parte do
volume de negócios; em vez disso, é classificada como “Outras receitas”. Do mesmo modo,
o imposto sobre o valor acrescentado recebido e os descontos permitidos não fazem parte
do volume de negócios.
O volume de negócios é o produto do volume de vendas (i.e. quantidade) pelo preço
unitário. Assim, o volume de negócios é determinado a partir de todas as vendas de produtos
da empresa, seja em numerário ou a crédito, num determinado período. No caso de uma
empresa vender mais do que um produto (por ex. diferentes culturas e variedades) pode ser
útil dividir o volume de negócios total pelas contribuições das várias categorias (Tabela 6.1).
Tabela 6.1. Exemplo dos cálculos do volume de negócios da empresa Zambodia Seeds em 2009.
Producto

Quantidade vendida
t

Preço unitário
$/t

Semente de milho - híbrida
1.000
1.300
Semente de milho - OPV
500
950
Semente de soja
100
700
Volume total de negócios			

Volume de negócios
$
1.300.000
475.000
70.000
1.845.000

Custo das mercadorias vendidas
A empresa incorre em custos para produzir produtos para vender. A isto se chama o “Custo
das mercadorias vendidas” (COGS). O custo das mercadorias vendidas representa os custos
diretos de produzir as sementes que foram vendidas para gerar o volume de negócios.
Assim, o custo das mercadorias vendidas não é o custo total de produzir todas as sementes
de uma empresa num determinado período contabilístico, mas apenas o custo das sementes
realmente vendidas. As sementes que foram produzidas mas não foram vendidas são
contabilizadas em separado no balanço, como stocks de inventário (um ativo). O custo das
mercadorias vendidas é calculado, portanto, como o valor de custo dos stocks iniciais de
sementes mais o custo das sementes produzidas naquele período, menos o valor de custo
das existências finais de sementes, no final do período (Tabela 6.2).
Numa empresa de sementes, o maior componente do custo das mercadorias vendidas é o
custo da semente comprada a agricultores de sementes que pode chegar a atingir os 60%
do custo das mercadorias vendidas. Uma vez que a maioria das empresas de sementes não
produz sementes, adjudicando essa produção a agricultores (agricultores de sementes), o
preço do agricultor de sementes é um elemento importante na determinação do custo
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Tabela 6.2. Cálculo do custo das mercadorias vendidas (COGS) da empresa Zambodia
Seeds em 2009.
Híbridas de milho

Milho - OPV

Sementes de soja

Total

		
Volumenes (t)
Stock inicial
+ produção
– Stock final
Ventas

150
1.050
200
1,000

120
600
220
500

0
135
35
100

270
1.785
455
1,600

		
Valor ($)
Stock inicial
+ produção
– Stock final
Vendas

107.250
750.750
143.000
715.000

das mercadorias vendidas. No entanto, o
custo das mercadorias vendidas também
inclui outros custos relacionados com a
produção de semente (por ex. a semente
parental, serviços de inspeção, etc.) e com o
processamento das sementes de uma forma
vendável (ver Caixa 6.1).
Tal como com o volume de negócios, no caso
de uma empresa de sementes produzir várias
culturas e variedades é útil determinar o custo
das mercadorias vendidas relativamente a
estas categorias. Isto exige um bom sistema
contabilístico, para poder atribuir os custos
adequadamente a cada categoria.

74.400
372.000
136.400
310.000

0
70.200
18.200
52.000

181.650
1.192.950
297.600
1.077.000

Caixa 6.1. Categorias típicas dentro do custo
das mercadorias vendidas numa empresa de
sementes.
Custos de produção das sementes
• Pessoal da produção (Inspetores de sementes)
• Despesas com veículos
• Transporte de sementes para o armazém
• Custos de escritório
• Custo da semente parental
• Aquisição de semente em estado natural aos
agricultores de sementes
Custos do processamento das sementes
• Pessoal e mão-de-obra de processamento
• Despesas com veículos
• Custos de escritório
• Reparação e manutenção de maquinaria
• Produtos químicos de revestimento de sementes
• Materiais de embalagem

Produto bruto e margem bruta
O produto bruto (GP) é determinado como
sendo o volume de negócios (TO) menos o custo das mercadorias vendidas. É um cálculo
simples. Assim que o produto bruto tiver sido determinado, a percentagem da margem
bruta (GM) pode ser calculada como

GM = (TO – COGS) / TO x 100
= GP / TO x 100
A margem bruta é, portanto, o produto bruto expresso como percentagem de volume de
negócios. Assim, a margem bruta indica a percentagem do volume de negócios que resta
depois de subtrair o custo das mercadorias vendidas. Empresas com margens brutas elevadas
têm tendência a ter lucros elevados, desde que os custos operacionais (despesas gerais)
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estejam controlados. Margens brutas mais elevadas são também um indicador de eficiência
no processo de produção e têm um impacto direto na geração de fluxo de caixa. Novamente,
tal como com o volume de negócios e o custo das mercadorias vendidas, é possível calcular
o produto bruto e a margem bruta para cada categoria de produtos relevante da empresa
(Tabela 6.3). A margem bruta tem tendência a manter-se bastante estável ao longo do
tempo. Flutuações significativas podem ser um potencial sinal de fraude, de irregularidades
contabilísticas ou de problemas graves na definição de preços e gestão de custos.
Tabela 6.3. Exemplo dos cálculos do lucro bruto e da margem bruta a partir do volume de negócios
e do custo das mercadorias vendidas (COGS) da empresa Zambodia Seeds em 2009.

Produto
Semente de milho - híbrida
Semente de milho - OPV
Sementes de soja
Total

Volume de negócios
(da Tabela 1)
$

COGS
(da Tabela 2)
$

1.300.000
475.000
70.000
1.845.000

715.000
310.000
52.000
1.077.000

Lucro
bruto
$
585.000
165.000
18.000
768.000

Margem
bruta
45%
35%
26%
42%

Custos de exploração
As despesas operacionais (OE) de uma empresa de sementes são todas as despesas incorridas
para além e acima do custo direto das mercadorias vendidas e que são necessárias para fazer
funcionar e manter a empresa. As despesas operacionais, geralmente, não são afetadas pelo
volume de sementes produzido ou vendido. Assim, mantêm-se “fixas” ao longo do tempo
(i.e., são recorrentes mensalmente) e são independentes dos níveis de produção.
As despesas operacionais típicas de uma empresa
de sementes incluem os custos de marketing
e investigação e os custos de administração
(Caixa 6.2), uma grande proporção dos quais
é, normalmente, despesas com trabalhadores.
Os custos de investigação e desenvolvimento
dependerão do facto de a empresa de sementes
ter ou não um departamento específico de
investigação. Assim, as despesas com investigação
podem variar entre zero ou perto de zero e
literalmente milhões de dólares, dependendo
da natureza do negócio e da necessidade de um
programa proprietário de obtenção. No entanto,
a maioria das empresas de sementes avançadas
atribui uma proporção (geralmente, cerca de 5%
a 10%) do seu volume de negócios à investigação
e desenvolvimento.
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6.2. Despesas operacionais típicas de
uma empresa de sementes.
• Custos de investigação e
desenvolvimento
• Custos de marketing
• Custos administrativos
• Departamento de contabilidade
• Licenças de software e serviços
informáticos
• Departamento de recursos humanos
• Seguros
• Serviços de agronomia
• Aluguer de armazém
• Abastecimento de eletricidade e água
• Depreciação
• Outros custos diversos
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Os custos de marketing são geralmente considerados como custos operacionais numa empresa
de sementes, embora estejam fortemente associados às vendas. A questão é que, na maioria
dos casos, as atividades de marketing continuam, independentemente da quantidade de
sementes vendidas. Os custos de marketing, especialmente os custos de publicidade, podem
constituir uma grande proporção das despesas operacionais e, portanto, ser uma área que
exige uma justificação clara para as despesas e uma monitorização e avaliação constantes.
Um modo de transformar uma parte dos custos de marketing num custo variável das vendas
é pagar o pessoal das vendas à comissão, de modo a funcionarem como agentes comerciais
da empresa em vez de funcionários.
A depreciação é uma estimativa do declínio do valor de mercado dos ativos, à medida que
envelhecem e se deterioram e reflete o custo de utilização do ativo para a empresa. Assim,
a depreciação reflete a perda de valor das máquinas, do equipamento ou dos automóveis
detidos pela empresa. É uma despesa não pecuniária, mas é importante incorporar este
“custo” nas despesas operacionais, uma vez que estes ativos terão de ser substituídos numa
data futura. Contabilizar a depreciação tem o efeito de reservar uma parte das receitas para a
substituição do ativo numa data futura. Existem vários métodos para calcular a depreciação,
sendo que diferentes tipos de ativos terão ritmos de depreciação diferentes, dependendo
do uso, da manutenção e da obsolescência. Embora a depreciação possa ser uma despesa
dedutível nos impostos, as autoridades tributárias definem geralmente o limite e o método
de determinação da depreciação admissível.
Produto e margem operacional
O produto operacional (ou receita) é a medição do dinheiro gerado pelas operações da
empresa e é um indicador da saúde geral do negócio principal. O produto operacional
é igual ao produto bruto menos as despesas operacionais. Com estes dados, a margem
operacional (OM) também pode ser calculada:
OM = (GP – OE) / TO x 100
= OP / TO x 100
Mais uma vez, basta dizer que a margem operacional é, essencialmente, o produto operacional
expresso como uma percentagem do volume de negócios. Isto faz da margem operacional
uma medida importante da eficiência da gestão. Uma margem operacional elevada indica
que a empresa tem um bom controlo das despesas operacionais, alcançando ao mesmo
tempo boas margens brutas sobre os produtos vendidos. Uma margem elevada também dá
à empresa flexibilidade na tomada de decisões relativas aos preços e às oportunidades de
investimento para o crescimento da empresa.
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Receitas e despesas diversas
Uma empresa de sementes pode obter outras receitas da venda de equipamentos e mobiliário
antigo, de vendas diversas de artigos como material promocional ou até de outras atividades
de negócios menores. Também podem ser realizadas despesas diversas que não estão
diretamente relacionadas com o negócio principal da empresa, como no caso de multas.
Estas despesas e receitas diversas não devem fazer parte do produto operacional.
Receitas antes de juros e de impostos
À margem operacional mais as receitas diversas menos as despesas diversas designa-se de
“receitas antes de juros e de impostos” (PBIT).
Juros recebidos e pagos
Muito poucas empresas de sementes funcionarão apenas com base em numerário; em vez
disso, darão crédito aos clientes para facilitar as vendas e contrairão empréstimos para cobrir
défices de fluxo de caixa e aquisições de ativos. Podem ser obtidos juros das vendas a crédito
ou do investimento de excedentes de tesouraria, ao passo que a empresa pode incorrer em
despesas com juros de empréstimos de curto e longo prazo. Os juros recebidos e pagos
flutuam de ano para ano. Uma vez que os juros, quer ganhos quer pagos, não fazem parte
do negócio central de uma empresa de sementes, têm de ser refletidos como um item de
lucro pós-operacional na demonstração de resultados.
O montante dos juros pagos é uma indicação da quantidade de empréstimos de uma
empresa. Se uma empresa não for capaz de pagar os juros sobre empréstimos, estará numa
situação financeira precária. A partir da demonstração de resultados pode ser calculado o
“rácio de cobertura de juros” para determinar o número de vezes que a empresa conseguiu
cumprir os seus pagamentos de juros com as suas receitas antes de juros e de impostos.
Rácio de cobertura de juros = PBIT / Despesas com juros
Quanto mais baixo for o rácio de cobertura de juros, mais alto será o encargo das dívidas
que a empresa enfrenta. Regra geral, uma cobertura de juros inferior a 1,5 deve alertar os
gestores para um sobre-endividamento grave e para uma potencial incapacidade de suportar
a sobrecarga da dívida, o que pode conduzir a uma declaração de falência.
Lucro líquido antes de impostos
O lucro líquido antes de impostos mostra o que a empresa teria ganho se não tivesse de
pagar impostos.
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Imposto
O imposto representa a parcela do Estado sobre os lucros. As taxas de impostos empresariais
variam de país para país mas, tipicamente, situam-se entre os 25% e os 45%. O montante
devido pode ser reduzido legitimamente com um bom planeamento fiscal, por ex. gastando
na qualificação de ativos que beneficiarão a empresa e em despesas admissíveis.
Lucro líquido
O lucro líquido é o lucro residual após a contabilização de todas as despesas e obrigações
e representa o que está disponível para distribuição pelos acionistas e para retenção no
negócio. É o famoso “resultado” que é a derradeira medida do êxito ou fracasso da empresa.
Quanto maior o lucro líquido, mais eficiente é a empresa e melhores são as perspetivas de
crescimento e investimento. Novamente, a margem de lucro líquido é o lucro líquido como
percentagem do volume de negócios.
O lucro líquido pode ser utilizado, basicamente, de duas formas. A primeira é recompensar
os acionistas pelo seu investimento no negócio e isto faz-se através do pagamento de
dividendos. A segunda é a retenção de lucros para reinvestimento e para servir de reserva
em caso de calamidades inesperadas. A proporção atribuída a cada um fica ao critério dos
acionistas. Os diretores, portanto, determinam geralmente a política relevante de dividendos
e de retenção de lucros da empresa.
Geralmente, para empresas jovens com perspetivas de grande crescimento, a política de
dividendos tem tendência a ser conservadora, uma vez que é necessário mais dinheiro
para investir no aumento da capacidade e na satisfação da procura. No caso de empresas
maduras, sem grandes projetos de expansão, podem ser declarados dividendos de 30% ou
40% do lucro líquido.
Exemplo de demonstração de resultados
Após discutir os componentes da demonstração de resultados é necessário referir mais
algumas questões, para as quais a empresa Zambodia Seeds será usada como exemplo
(Tabela 6.4). A avaliação de uma demonstração de resultados referente a um determinado
período ou quando comparada com períodos consecutivos é realizada em termos dos
números absolutos, das margens relevantes (margem bruta, margem operacional e margem
de lucro líquido) e de rácios (cobertura de juros).
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Tabela 6.4. Demonstrações de resultados da Zambodia Seeds referentes a três anos consecutivos.
2009
$
Volume de negócios
Custo das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Custos de exploração
Proveitos de exploração
Ganhos/despesas diversos
Lucros antes de juros e
Juros
Lucro líquido antes de impostos
Impostos
Lucro líquido
Índice de cobertura de juros

2008
$

2007
$

1.845.000		 1.515.000		 1.396.500
1.077.000		
895.000		
784.000
768.000
42%
620.000
41%
612.500
435.900		
395.000		
335.500
332.100
18%
225.000
15%
277.000
5.100		
2.000		
1.450
327.000		
223.000		
275.550
21.000		22.350		 13.500
315.000		
200.650		
268.850
110.250		70.228		 94.098
204.750
11%
130.423
9%
174.753
15		
9		
20

44%
20%

13%

Primeiro, se analisarmos a demonstração de resultados mais recente, a de 2009, reparamos
que a empresa obteve uma margem bruta de 42%, um lucro operacional de 18% e uma
percentagem de lucro líquido de 11%.
Estas percentagens parecem relativamente boas, tal como o rácio de cobertura de juros de
15. Um acionista pode ficar bastante satisfeito com este desempenho se a taxa de inflação
atual for da ordem dos 5% a 8% e se investimentos alternativos estiverem a obter um juro
de 6% a 10%.
No entanto, se as taxas de juro ou as receitas potenciais de outros projetos concorrentes forem
superiores, esta percentagem de lucro líquido pode não ser satisfatória. Por conseguinte, os
gestores podem ser incitados a melhorar as margens bruta e operacional através de um
melhor controlo de vendas e de custos.
Em segundo lugar, se analisarmos o desempenho da empresa ao longo dos últimos três anos
reparamos que 2008 foi um ano muito mau para o negócio. Apesar de se ter verificado
um crescimento no volume de negócio de 2007 para 2008, todas as margens diminuíram
e o rácio de cobertura de juros desceu consideravelmente. O fator que mais contribuiu
para este facto parece ter sido um aumento desproporcionado no custo das mercadorias
vendidas e nas despesas operacionais em comparação com o volume de negócios. Se os
dados fornecidos incluíssem o volume e o preço das sementes vendidas, poderiam ter dado
mais indicações sobre os motivos para o volume de negócios não ter aumentado o suficiente
para manter as margens. Alternativa ou concomitantemente, pode ter-se verificado um
grande aumento nos custos de produção em 2008 em comparação com 2007. Em 2009,
parece ter-se verificado uma melhoria global, embora as margens não tenham atingido os
níveis de 2007.
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A análise das demonstrações de resultados, portanto, não só oferece à administração
indicadores de desempenho cruciais como também serve para procurar problemas na
empresa e determinar estratégias de melhoria. As raízes de todos os problemas financeiros são
vendas reduzidas, custos elevados ou ambos. As tendências em receitas e despesas apontam
para áreas de preocupação que, quando identificadas, têm de ser exploradas de modo a
descobrir-se quais os componentes que não estão a ter o desempenho esperado. No lado
positivo, as demonstrações de resultados fornecem o tipo de informação de que os gestores
precisam para fazer mais investimentos e recompensar os funcionários e os acionistas.
Análise break-even
Ao analisar a demonstração de resultados é também útil fazer uma análise break-even, pois
esta serve para indicar a viabilidade e a vulnerabilidade da empresa. As despesas operacionais
de uma empresa são relativamente fixas, independentemente do nível de produção e do
desempenho comercial, mas o custo das mercadorias vendidas e o volume de negócios
estão diretamente correlacionados com as vendas (Figura 6.2). A análise break-even pode
ser realizada de duas formas: volume break-even ou preço break-even. Cada uma delas é
baseada na fórmula do lucro, nomeadamente:
Lucro operacional = Volume de negócios – Despesas operacionais – Custo das
		 mercadorias vendidas
= TO – OE – COGS
Volume de
negócios
Proveitos de
exploração

Ingreso Gasto

Custo total
Perdas de
exploração

COGS
Despesas
operacionais

Volume breakeven
0

Volume de semente

Figura 6.2. Relação de despesas operacionais, custo das mercadorias vendidas (COGS), custo total
e volume de negócios sobre o lucro ou prejuízo operacional e determinação do volume break-even.
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Primeiro, o volume break-even (BEV) é o ponto em que o volume de negócios é igual
à soma das despesas operacionais e do custo das mercadorias vendidas. Neste ponto, a
empresa não tem lucro nem prejuízo. Se for vendida menos semente do que o volume
break-even, então a empresa está a funcionar com prejuízo, enquanto se for vendida mais
semente do que o volume break-even, a empresa está a funcionar com lucro.
No caso de uma empresa que está a funcionar com lucro, a margem das vendas reais sobre o
volume break-even indica a segurança que a empresa tem, na eventualidade de um declínio
futuro do volume de negócios (devido a volumes reduzidos, preços reduzidos ou ambos).
A fórmula para calcular o volume break-even é,
BEV = OE / (Preço/t – COGS/t)
No nosso exemplo, em que são vários os produtos vendidos, o volume break-even total
deve ser calculado a partir do volume de negócios por tonelada (i.e., o preço médio da
semente por tonelada) e do custo das mercadorias vendidas médio por tonelada de semente
vendida. Assim,
BEV = OE / (TO/t – COGS/t)
Para 2009, o volume break-even total é,
= 435 900 / (1 845 000 / 1600 – 1 077 000 / 1600)
= 903 t
Por isso, apesar de a empresa ter vendido 1.600 t de sementes em 2009, a sua margem sobre
o volume break-even foi de apenas 697 t. Outro modo de considerar isto é que o volume
break-even foi de cerca de dois terços do volume de vendas da empresa; portanto, a sua
margem foi de 43%.
Segundo, o preço break-even (BEP) pode ser calculado para um dado volume de sementes
vendido, como se segue:
BEP = (OE + COGS) / volume de sementes vendidas
Assim, para o nosso exemplo referente ao ano de 2009,
BEP = (435 900 + 1 077 000) / 1 600
= $945,56/t
O preço de venda médio real foi de $1.153,13/t (i.e., TO/volume), o que indica que a
empresa não tinha muita margem de manobra sobre o preço médio.
Ao comparar as duas análises de break-even, torna-se aparente que a empresa foi mais
vulnerável ao preço do que a reduções de volume (Tabela 6.5).
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Tabela 6.5. Efeito de uma redução de 10% no volume total ou no preço médio sobre o volume de
negócios, o custo das mercadorias vendidas e os lucros e margens da Zambodia Seeds em 2009.
Original
Volumen
1.600 t		
Preço
$1.153 /t		
Volumen de negocio
1.845.000			
Custo das mercadorias
1.077.000			
Lucro bruto
768.000		 42%
Custos de exploração
435.900			
Proveitos de exploração
332.100		 18%
Diminuição de proveitos de exploração				

Redução de
volume
1.440 t		
$1.153 /t		
1.660.500			
969.300			
691.200		 42%
435.900			
255.300		 15%
77%			

Redução de
preço
1.600 t
$1.038 /t
1.660.500
1.077.000
583.500		 35%
435.900
147.600		 9%
44%

Uma descida de 10% nos preços ou no volume teria o mesmo efeito sobre o volume de
negócios, mas cada um teria impactos diferentes no custo das mercadorias vendidas e no
produto bruto. Uma redução de 10% no preço reduz o volume de negócios em 10%, mas
não tem qualquer efeito sobre o custo das mercadorias vendidas (partindo do princípio que
se vendeu o mesmo volume de sementes) e, portanto, tem como resultado uma descida
significativa no produto bruto. Por outro lado, uma redução de 10% no volume de sementes
vendidas ao mesmo preço diminui o volume de negócios e o custo das mercadorias vendidas
e, portanto, não reduz tanto os lucros como no caso de uma redução de 10% no preço
médio. No entanto, quando o volume de vendas diminui, aumentam os stocks transitados,
para um determinado nível de produção. Embora estes stocks apareçam como um ativo no
balanço, o impacto a longo prazo sobre a empresa vai depender de se os stocks acabarão
ou não por ser vendidos. Os pontos break-even das empresas têm tendência para variar e
diferentes empresas têm tendência a apresentar diferentes pontos break-even, dependendo
das suas estruturas de custos e da sensibilidade a volumes e preços.
Qualquer uma destas duas análises de break-even pode ser realizada em relação a cada linha
de produtos, mas as despesas operacionais têm então de ser repartidas numa base ponderada
entre os produtos, partindo de um volume ou custo das mercadorias vendidas relativo.
Além disso, nem todas as empresas são capazes de determinar o custo das mercadorias
vendidas exato por linha de produtos e, portanto, o custo das mercadorias vendidas também
pode ter de ser repartido de alguma maneira entre os produtos. A análise break-even de
cada produto, juntamente com a margem bruta e a contribuição de cada produto para o
lucro bruto total, são bons indicadores de quais produtos são os mais lucrativos e estáveis,
quais precisam de melhorar a sua eficiência financeira ou quais devem ser descontinuados.
No entanto, em alguns casos, um produto com uma contribuição ou uma margem bruta
reduzidas pode ser um produto complementar a uma “cash cow” e a sua eliminação da
carteira de produtos pode ter um impacto negativo sobre a “cash cow”. Um exemplo disso
podem ser as sementes de soja ou os amendoins, que têm tipicamente margens baixas mas
que fornecem aos agricultores uma excelente cultura de rotação com o milho, que tem,
geralmente, margens elevadas.
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O balanço — o exame de saúde da empresa
O balanço é semelhante a um check-up no médico, uma vez que é uma declaração do
estado financeiro da empresa numa determinada data. Resume tudo o que a empresa detém
(ativos) e todos os montantes que são devidos a terceiros (passivos). O resultado preferível
é que os ativos sejam significativamente superiores aos passivos.
O balanço, em termos gerais, é composto por:
• capital e lucros não distribuídos,
• ativos correntes,
• ativos fixos,
• passivos correntes, e
• passivos de longo prazo.
A soma do capital e lucros não distribuídos aos passivos correntes e de longo prazo deve ser
igual ou “contrabalançar” a soma dos ativos correntes e fixos, e daí vem o termo balanço.
O balanço dá uma indicação do bom ou mau estado financeiro da empresa ou, por outras
palavras, diz se a empresa está solvente ou não. Também indica se a empresa está numa
posição líquida ou não.
A liquidez refere-se à capacidade de uma empresa gerar rapidamente numerário para
cumprir os seus compromissos financeiros. Os ativos são repositórios de liquidez e são itens
tangíveis e não tangíveis que, geralmente, captam receitas para a empresa ou podem ser
convertidos em numerário. O grau de liquidez de um ativo é medido pelo tempo que levaria
para converter o ativo em numerário. Os ativos que podem ser rapidamente convertidos
em numerário são denominados ativos correntes, enquanto os ativos que levariam muito
tempo a ser convertidos em numerário são denominados ativos fixos ou de longo prazo.
A falta de liquidez não deve ser confundida com insolvência. Uma empresa é insolvente
quando os ativos total do negócio (i.e., os ativos correntes e fixos) são inferiores aos seus
passivos totais (i.e., passivos correntes e de longo prazo). Por outras palavras, se uma empresa
nestas condições vender todos os seus ativos, não será capaz de pagar as suas dívidas. Por
outro lado, a liquidez refere-se apenas aos ativos correntes versus passivos correntes. Se
os ativos correntes não excederem os passivos correntes mas os ativos totais excederem os
passivos totais, então a empresa não tem liquidez mas não está insolvente. Embora tenha
dificuldades para cumprir os seus compromissos do dia-a-dia, no longo prazo, se lhe derem
tempo suficiente para vender todos os seus ativos fixos, a empresa será capaz de pagar todos
os seus passivos. Portanto, a grande distinção é que insolvência se refere a todos os ativos
comparados com todos os passivos, enquanto liquidez se refere apenas aos ativos correntes
comparados com os passivos correntes.
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Capital e lucros não distribuídos
O capital e lucros não distribuídos, também normalmente denominado “Fundos próprios”
ou “Capital aplicado”, representam o dinheiro que os acionistas aplicaram no negócio e o
lucro líquido que deixaram no negócio depois da declaração de dividendos e de quaisquer
outras dotações. Também na categoria de capital encontram-se quaisquer mais-valias
decorrentes da reavaliação dos ativos fixos.
Ativos correntes
Os ativos correntes são frequentemente constituídos por:
• contas a receber ou devedores,
• stocks ou inventários,
• numerário e equivalente a numerário (i.e., depósitos bancários e poupanças), e
• investimentos de curto prazo.
Gerir contas a receber
As contas a receber referem-se aos devedores da empresa, geralmente identificadas como o
dinheiro devido à empresa pelos seus clientes que adquiriram (sementes, no caso de uma
empresa de sementes) a crédito. Os devedores são listados no balanço como ativos correntes,
uma vez que se espera que as dívidas sejam pagas dentro de um período de doze meses. Se
os devedores não forem geridos adequadamente, podem originar problemas de fluxo de
caixa ou mesmo a dívidas incobráveis, o que terá um impacto negativo sobre os lucros e a
liquidez. Assim, quanto mais depressa uma empresa cobrar as suas contas a receber, melhor.
Quanto mais rapidamente os clientes pagarem, mais depressa a empresa consegue pôr o
dinheiro no banco, pagar as suas próprias dívidas ou começar a fabricar novos produtos.
O tempo que demora a receber as dívidas dos clientes pode ser medido no prazo de
recebimento, determinado pela seguinte fórmula:
Prazo de recebimento = Média de contas a receber / Vendas a crédito x 365, sendo que a
Média de contas a receber = (contas a receber no início do período + contas a receber no
fim do período) / 2
O prazo de recebimento deve ser comparado à política de crédito da empresa para ver se a
empresa está a gerir bem os seus créditos. Se, por exemplo, a política de crédito da empresa
for de 30 dias, então:
• se o tempo de cobrança médio for inferior a 30 dias, significa uma boa gestão e cobrança
das dívidas; ou
• se a média for superior a 30 dias, significa uma má gestão da cobrança de dívidas.
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As despesas pré-pagas também constituem parte dos créditos. As empresas, muito
frequentemente, pagam mercadorias e serviços antes de os receberem realmente. Exemplos
disso são:
• Pagamento adiantado do aluguer de um ano inteiro.
• Pagamento adiantado de um seguro durante um espaço de tempo.
• Adiantamentos aos agricultores de sementes.
Embora alguns destes elementos não possam ser facilmente convertidos em numerário,
representam ainda assim valores devidos à empresa e constituem, portanto, ativos.
Gestão de inventário (stocks)
Os inventários são mercadorias que uma empresa detém para venda mas que ainda não
foi vendida. O inventário das empresas de sementes é constituído, principalmente, por
sementes mas também pode ser constituído por materiais de embalagem, produtos químicos
de revestimento de sementes e outros consumíveis. As empresas de sementes têm inventários
significativos em determinadas alturas do ano, em especial imediatamente antes da época de
vendas. Estes inventários podem ser constituídos por semente em estado natural e semente
processada e pronta a vender. Após a época de vendas, as empresas de sementes podem ter
ficado com os stocks não vendidos. Uma vez que as sementes são produtos perecíveis, tem
de ser tomada uma decisão sobre se as sementes ainda cumprirão os requisitos mínimos de
germinação quando começar a época de vendas seguinte. Em caso negativo, as sementes
têm de ser eliminadas.
O valor real dos inventários só é conhecido quando o produto é vendido e, portanto, a
empresa tem de fazer uma estimativa do valor para o balanço. No caso de sementes em
estado natural, o valor é normalmente determinado como o preço do grão ou o custo da
semente, enquanto as sementes processadas podem ser avaliadas ao preço de venda líquido.
As sementes que não foram aprovadas no controlo de qualidade devem ser avaliadas ao
preço realizável líquido, geralmente equivalente à cotação atual do grão. Embora existam
vários métodos para avaliar inventários, no balanço, estes são geralmente declarados pelo
custo ou valor realizável líquido, dos dois o mais baixo.
Os investidores geralmente querem muito pouco dinheiro preso em inventários, porque
estes têm de ser vendidos para realizar numerário e pode não ser fácil conseguir vender.
Além disso, níveis elevados de stocks de baixa rotatividade podem levar a prejuízos devidos
a obsolescência ou perda de qualidade. Por conseguinte, para as sementes, o princípio de
as primeiras a entrar deverão ser as primeiras a sair é crítico para manter stocks viáveis. A
semente que é processada e tratada mas que perde viabilidade de germinação representa
uma perda de valor significativa.
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Ativos fixos
São os ativos que a empresa detém mas que não podem ser usados para financiar as operações
do dia a dia. Os ativos fixos são constituídos por itens que têm, em geral, uma vida útil
superior a um ano, tal como:
• veículos,
• instalações e equipamento,
• terrenos e edifícios, e
• mobiliário e acessórios.
Os ativos fixos proporcionam vantagens à empresa por um período que ultrapassa o período
contabilístico corrente e são usados no processo de geração de mercadorias vendáveis ou
na gestão dessas atividades. Os ativos fixos, exceto terrenos, deterioram-se com o tempo
e em função do uso, sofrendo portanto desvalorização. Os valores pelos quais os ativos
são listados num balanço são, em geral, conservadores, normalmente calculados como o
custo de aquisição menos a desvalorização ou o valor de mercado atual. Em economias
inflacionárias, os ativos fixos podem ser avaliados pelo custo de substituição.
Outra forma de ativos fixos são os investimentos de longo prazo que a empresa tenciona
deter durante mais de um ano. Podem incluir:
• Títulos e obrigações de outras empresas.
• Títulos de empresas subsidiárias e associadas.
• Valores pecuniários reservados para projetos futuros específicos.
Os ativos intangíveis são bens que a empresa detém mas que não podem ser tocados, como
direitos de obtentores vegetais, patentes, marcas comerciais, nomes de marcas, franquias,
goodwill e propriedade intelectual. Estes ativos, embora tenham um papel significativo nas
atividades e no sucesso da empresa são extremamente difíceis de avaliar e, geralmente, não
são refletidos no balanço.
Passivos
Um passivo é uma obrigação de pagar uma dívida a um mutuante ou outros credores.
Representa uma obrigação de pagar a um terceiro. Assim, os passivos são o oposto dos ativos
pois representam uma saída de dinheiro e, geralmente, geram despesas para a empresa.
Tal como os ativos, os passivos podem ser classificados de acordo com o tempo em que
devem ser pagos. Os passivos correntes ou de curto prazo são as obrigações que têm de
ser pagas no decurso do ano fiscal seguinte (i.e., geralmente, no ano seguinte), enquanto
os passivos de longo prazo são obrigações que serão pagas ao longo de um período de
tempo alargado, como os empréstimos de longo prazo, os títulos obrigacionistas e as ações
preferenciais.
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Exemplos de passivos correntes são:
• Empréstimos de curto prazo.
• Contas a pagar.
• Depósitos de clientes.
• Pagamentos devidos aos agricultores por sementes recebidas.
• Montantes devidos por sementes recebidas à consignação (no caso da produção de
sementes, refere-se a um acordo mediante o qual é acordada uma quota de sementes que
é paga no ato de entrega, e qualquer quantidade de sementes entregue para além dessa
quota só é paga quando for vendida - o produtor, portanto, produz a semente com o risco
de não ser pago).
Exemplos de passivos de longo prazo incluem:
• Títulos obrigacionistas.
• Obrigações hipotecárias.
• Quaisquer empréstimos cujo pagamento deva ser realizado ao longo de mais de um ano.
Fundo de maneio
O fundo de maneio é o montante investido nos ativos correntes, enquanto o fundo de
maneio líquido são os ativos correntes menos os passivos correntes. O fundo de maneio
líquido deve ser sempre positivo; caso contrário, a empresa terá graves problemas, pois não
será capaz de satisfazer as suas necessidades diárias de dinheiro.
Análise do balanço
A análise do balanço tem a ver com a interpretação:
• dos valores absolutos,
• das relações entre ativos e passivos, e
• das “histórias” subjacente aos números.
Uma vez que o balanço é como uma fotografia do estado financeiro da empresa numa
determinada data, é útil avaliá-lo em comparação com balanços anteriores, determinar
tendências e também compará-lo com os balanços de organizações de dimensão
semelhante. Existem muitas formas de analisar balanços, a maioria das quais implica
o cálculo de rácios dentro do balanço e entre o balanço e os dados da demonstração de
resultados (Tabela 6.6). A utilização de rácios ultrapassa, em determinada medida, as
diferenças em valores absolutos que existem entre diferentes balanços. No entanto, ao
comparar ou avaliar rácios, não deve ser esquecido que o numerador, o denominador ou
ambos determinam o rácio e oferecem a “história subjacente aos números” (Figura 6.3).
Portanto, por exemplo, se um rácio diminuir, pode ser porque o numerador diminuiu, o
denominador aumentou ou tanto o numerador como o denominador diminuíram, mas
desproporcionalmente.
Além disso, um rácio por si só não tem grande significado; para ter utilidade para um
diretor, o rácio tem de ser comparado com os padrões do setor, com empresas semelhantes
e com o desempenho histórico da própria empresa.
170

Rácio corrente

Rácio de liquidez reduzida
(Ativos correntes – ações)/passivos correntes
		
		
Fundo de maneio líquido
Ativos correntes – passivos correntes
e pagasse os passivos de curto prazo.
Rácios de atividade
Volume de negócios em ativos fixos
Volume de negócios/ativos fixos totais
		
		
Volume de negócios de inventário
COGS/inventário médio
		
		
Prazo médio de recebimento
Média de contas a receber/vendas a crédito x 365
		
Dias de stock
Existências finais médias/COGS x 365
Prazo médio de pagamentos
Média de contas a pagar/COGS x 365
Ciclo de numerário
Prazo médio de recebimento mais dias de
stock menos Dias
Rácios de dívida ou solvência
Rácio de dívida (rácio dívida/ativo)
(Dívida total/ativos totais) x 100
Rácio dívida/equidade
Dívida total/equidade total x 100
		
		
		
Cobertura de juros
Lucro operacional/despesas com juros
		
		
Rácio de cobertura de pagamentos fixos Volume de negócios/despesas operacionais
		
Valor de ativos líquido
Ativos totais menos passivos totais
		

Fórmula

Ativos correntes/passivos correntes

Rácios de liquidez

Que percentagem dos ativos foi financiada por dívida.
Mede a proporção direta da dívida para o capital de equidade. Um rácio de mais de
100% indica uma empresa altamente alavancada e nenhum mutuante prudente
aceitaria financiar uma empresa nestas condições. Um rácio de 20 a 30% de dívida
para é geralmente aceitável.
Indica a capacidade de a empresa pagar as suas despesas fixas, quando Uma
cobertura de está associada a uma elevada alavancagem.
Uma cobertura de pelo menos três vezes é geralmente aceitável.
Indica a capacidade da empresa em pagar as suas despesas fixas, quando
a atividade da empresa diminui.
Indica o valor líquido da empresa. Para ter significado,
os ativos devem ser avaliados pelo seu valor de mercado líquido.

Indica quão bem a empresa está a usar os seus ativos fixos para gerar vendas.
Quanto mais elevado for o rácio, melhor, uma vez que mostra que o negócio
tem menos dinheiro preso em ativos fixos por cada dólar de vendas.
O número de vezes que uma empresa é capaz de adquirir inventários e
convertê-los em vendas. Um rácio baixo pode indicar um abrandamento
nas vendas ou uma acumulação de níveis de inventário.
Um período mais elevado significa um custo mais elevado para dar
crédito aos clientes.
Número de dias que os stocks foram detidos antes de serem convertidos em dinheiro.
Número de dias que leva a pagar aos credores.
Mostra quanto tempo demora para que o dinheiro distribuído para aquisições.
regresse à empresa. Quanto mais curto for este ciclo, melhor.		

Mostra quão bem uma empresa é capaz de pagar as suas dívidas de curto prazo
usando os seus ativos mais líquidos. Um rácio de 2 é aceitável.
Teste mais vigoroso da liquidez da empresa, as ações são o menos líquido
dos ativos correntes. As ações não são facilmente convertíveis em dinheiro
para satisfazer compromissos urgentes. Um rácio de 1 é aceitável.
O que restaria se a empresa liquidasse todos os seus ativos de curto prazo. 		

Significado

Tabela 6.6. Lista de rácios normalmente usados para avaliar a saúde financeira de um negócio.

Gestão financeira de uma empresa de sementes

171

Gestão da Indústria de Sementes em África

Rácio aumenta:
		

N
D

N
D

N
D

N
D

Rácio diminui:
		

N
D

N
D

N
D

N
D

Figura 6.3. As quatro possibilidades quanto a alterações do numerador (N) e/ou denominador (D).

Nota: Estas alterações provocarão um aumento ou uma diminuição de um rácio. As setas ascendentes indicam um
aumento, as setas descendentes indicam uma diminuição e as setas horizontais indicam a ausência de alterações no valor
do numerador ou denominador.

Para ilustrar a análise de um balanço, apresenta-se um exemplo da empresa Zambodia
Seeds (Tabela 6.7). Para o exercício de 2009, a Zambodia Seeds teve um valor líquido
de 930.000 dólares norte-americanos, que aumentou consistentemente ao longo do
período de três anos em análise. O fundo de maneio líquido ascendeu aos 301.000 dólares
norte-americanos, com um rácio atual de 2,30, comparado com 2,24 e 2,09 nos dois
anos precedentes, respetivamente. Em termos financeiros, um rácio atual de mais de 2
é geralmente considerado saudável, pois significa que a empresa poderia liquidar os seus
ativos facilmente liquidáveis e pagar duas vezes os seus passivos num espaço de tempo
reduzido. Esta tendência indica um reforço da posição financeira da Zambodia Seeds. Um
fundo de maneio líquido baixo pode prejudicar o desenvolvimento do negócio e expor a
empresa a dificuldades relativas a credores e a incertezas sazonais.
A empresa tem estado a investir em ativos fixos e também aplicou alguns fundos em
investimentos de longo prazo; estes, talvez, para oferecer alguma segurança na eventualidade
de uma má estação. No entanto, talvez tivesse sido mais prudente canalizar o dinheiro para
ativos mais líquidos, especialmente se se desejar aumentar a produção.
Os inventários mostram um aumento de ano para ano, possivelmente porque os esforços de
vendas não atingiram os objetivos. Do mesmo modo, as contas a receber têm aumentado
de ano para ano e podem indicar que a cobrança de dívidas não é tão boa como deveria
ser. Estes dois indicadores podem realçar a necessidade de melhorar o desempenho do
departamento de marketing e do departamento de controlo de crédito. No entanto, só uma
advertência: este aumento pode também estar simplesmente em linha com o crescimento
geral do negócio e pode não ser indicativo de quaisquer problemas prementes. Os números
não podem ser analisados isoladamente, têm de ser vistos em relação ao que aconteceu no
resto do negócio, o que não se pode fazer sem um estudo de caso teórico como este.
Em termos dos passivos da empresa, os empréstimos bancários aumentaram de ano para
ano, mas este aumento esteve em linha com o aumento geral do negócio. O rácio de liquidez
reduzida de um mostra que a empresa é capaz de pagar os seus passivos correntes sem ter
de liquidar ações, que levam geralmente mais tempo a transformar em dinheiro, quando
comparado a todos os outros ativos correntes.
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Tabela 6.7. Balanço da Zambodia Seeds em 30 de junho de três anos consecutivos (x 1000 dólares
norte-americanos).
		
2009
2008
2007
ATIVOS			
Ativos fixos (terreno, edifícios, etc.)
567
460
385
Investimentos de longo prazo
62
56
45
		
629
516
430
Ativos correntes			
Inventários
298
182
160
Contas a receber
156
132
112
Recursos financeiros
79
63
45
Ativos correntes totais
533
377
317
ATIVOS TOTAIS
1.162
893
747
EQUIDADES E PASSIVOS			
CAPITAL E RESERVAS
930
725
595
Fundos próprios
930
725
595
Passivos correntes			
Empréstimos bancários
95
75
40
Contas a pagar
17
15
11
Impostos
110
70
94
Passivos de curto prazo
10
8
7
Passivos correntes totais
232
168
152
EQUIDADE E PASSIVOS TOTAIS
1.162
893
747
Reconciliação de fundos próprios			
Balanço inicial
725
595
420
Adicionar lucro do ano
205
130
175
Balanço
930
725
595
RÁCIOS DE LIQUIDEZ			
Rácio corrente
2,30
2,24
2,09
Rácio de liquidez reduzida
1,0
1,2
1,0
Fundo de maneio líquido
301
209
165

Resumindo, portanto, o balanço e a demonstração de resultados indicam que a Zambodia
Seeds está numa posição financeira de um modo geral satisfatória, demonstrando forte
liquidez e capacidade de cumprir exigências de curto prazo. As margens de lucro são
razoáveis (Tabela 6.4), mas a empresa necessita de controlar as despesas e esforçar-se mais
nas vendas.
Esta breve análise mostra que é possível avaliar a “saúde” financeira de uma empresa olhando
para a sua demonstração de resultados e balanço e, como um bom médico, identificando
áreas que requerem atenção, para que o negócio não entre em colapso mas, em vez disso,
cresça em lucros, liquidez e viabilidade no longo prazo.
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Fluxo de caixa — o contador de combustível da empresa
O fluxo de caixa refere-se às entradas e saídas de dinheiro da empresa ao longo do tempo.
Para uma empresa de sementes que vende sementes de culturas agrícolas, é um aspeto
particularmente importante da gestão, porque a época de vendas se concentra num curto
período do ano, enquanto as despesas ocorrem ao longo de todo o ano, atingindo o seu pico
alguns meses antes da época de vendas. Verifica-se portanto um período concentrado de
entrada de dinheiro e um período alargado de saída de dinheiro (Figura 6.4). Uma empresa
de sementes vende tipicamente o seu produto durante apenas três meses do ano, mas tem
de incorrer em despesas ao longo de todo o ano. Por conseguinte, acaba por suportar uma
série de meses em que não há entrada de dinheiro no negócio mas em que há saída de muito
dinheiro devido à necessidade de pagar salários, custos de produção de sementes e outras
exigências do dia a dia. Compreender o ciclo das entradas e saídas de dinheiro da empresa
ajuda a gerir o saldo da tesouraria.
As entradas em caixa têm de ser superiores às saídas de caixa, caso contrário, haverá um
défice de caixa, que resultará na incapacidade de pagar os compromissos na altura certa. Se
as entradas em caixa forem superiores às saídas de caixa, isso significa que haverá fundos
excedentes que podem ser usados para investir ou expandir o negócio.

1,200,000
1,000,000
800,000
Dólares norte-americanos

600,000
400,000
Época de venda

200,000
0
Compra e processamento
de sementes

(200,000)
(400,000)
(600,000)
(800,000)
(1,000,000)
(1,200,000)

Jul-09

Ag-09

Set-09 Out-09 Nov-09 Dez-09 Jan-10

Fev-10 Mar-10

Abr-10 Maio-10 Jun-10

Figura 6.4. Ilustração gráfica de um fluxo de caixa anual típico de uma empresa de sementes.
Nota: Consultar a Zambodia Seeds, na Tabela 6.8, onde a empresa depende apenas de um descoberto bancário para lidar
com o fluxo de caixa negativo de setembro de 2009 a janeiro de 2010.
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Modos de colmatar a lacuna de fluxo de caixa incluem:
• Tentar obter vendas a dinheiro significativas e durante todo o ano.
• Faturar prontamente aos clientes a crédito.
• Monitorizar atentamente as vendas a crédito e ajustar os limites de crédito adequadamente.
• Oferecer aos clientes descontos por pagamento antecipado.
• Estabelecer uma política de depósito para todos os trabalhos em desenvolvimento.
• Monitorizar as contas a receber e procurar ativamente obter os pagamentos.
• Adquirir consumíveis a crédito para pagamento quando o fluxo de caixa estiver positivo.
• Encorajar a produção à consignação com os agricultores, produção que só será paga
quando a semente for vendida.
Como demonstrado (Tabela 6.8 e Figura 6.4), as empresas de sementes terão geralmente uma
situação de caixa significativamente negativa durante o período de aquisição e processamento
das sementes. Para ultrapassar isto, é necessário um financiamento intermédio de curto prazo,
seja sob a forma de um descoberto bancário, empréstimos ou investimento adicional dos
acionistas. A preparação de uma projeção de fluxo de caixa robusto, juntamente com uma
previsão de demonstração de resultados e de balanço ajudarão a convencer as instituições
de crédito ou os acionistas a prover os fundos necessários. Um aspeto fundamental das
projeções é que têm de ser conservadoras e realistas.
Ciclo de numerário
O ciclo de numerário é o espaço de tempo entre o momento em que o dinheiro é
desembolsado para comprar matéria-prima para o processo de produção até ao momento
em que o dinheiro é recebido pela venda das sementes produzidas. Em termos de uma
empresa de sementes, isto significa o período de tempo entre o pagamento de dinheiro aos
agricultores pelas suas sementes e o depósito no banco das receitas da venda das sementes
por parte da empresa.
A fórmula para calcular o ciclo de numerário é,
CC = AAI + ACP – APP,
em que,		
AAI = idade média do inventário,
ACP = período médio de recebimento (de contas a receber), e
APP = período médio de pagamento de contas a pagar.
Os fatores fundamentais para reduzir o ciclo de numerário são:
• Política de crédito - insistir em prazos de pagamento mais reduzidos.
• Período de recebimento - garantir que todas as dívidas são cobradas o mais rapidamente
possível.
• Período de retenção de inventário - garantir que as existências são retidas o mínimo de
tempo possível.
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Taxa do volume de negócios monetário (CTR) é o número de vezes num ano em que o
ciclo de numerário é repetido. A fórmula é:
CTR = 360 / CC, sendo que CC é ciclo de numerário tal como calculado no parágrafo
anterior.
Encurtar o ciclo de numerário aumenta a taxa do volume de negócios monetário e aumenta
o influxo de dinheiro.
O saldo operacional mínimo de tesouraria (MOCB) é o saldo de tesouraria necessário para
permitir à empresa pagar despesas de curto prazo, como vencimentos e juros, para evitar
entrar em liquidação. Conhecer e manter o saldo operacional mínimo de tesouraria garante
que a empresa pode satisfazer as suas necessidades do dia a dia, suprir a emergências e
aproveitar oportunidades.
O cálculo do MOCB é o seguinte:
MOCB = TAO / CTR, sendo que
TAO
= total anual de dispensas de dinheiro (i.e., todos os pagamentos em 			
numerário do ano), e
CTR
= Taxa do volume de negócios monetário
Arrendamento de ativos
O arrendamento é uma forma de gestão do fluxo de caixa porque ultrapassa o problema
dos grandes dispêndios de dinheiro necessários para garantir a utilização de um ativo. Um
arrendamento é um contrato entre o dono de um ativo (o locador) e o utilizador do ativo
(o locatário), pelo qual o locatário paga uma quantia estipulada a certos intervalos pelo uso
do ativo. Os tipos de arrendamento incluem:
• Aluguer de longa duração. São, geralmente, contratos de longo prazo pelos quais o locatário
obtém o uso exclusivo de maquinaria ou equipamento mediante pagamentos regulares.
Geralmente, o locatário é responsável pelos custos de funcionamento e manutenção
durante a vigência do contrato.
No final do contrato, os artigos são devolvidos ao dono ou vendidos ao locatário pelo
valor nominal.
• Arrendamento mercantil operacional. São contratos de curto prazo, pelos quais o locatário
obtém o uso de equipamento e maquinaria para operações ou tarefas particulares, tal
como escavadoras para abrir valas, camiões para entregas e equipamento de construção.
Estes arrendamentos podem ser cobrados à hora, à semana ou ao mês e, geralmente, os
riscos e a manutenção são da responsabilidade do proprietário.
• Contratos de arrendamento com opção de compra. Em alguns acordos, o locatário pode
ter a opção de adquirir o equipamento no final do período de aluguer, por um preço
predeterminado.
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As vantagens do arrendamento são as seguintes:
• Constitui uma fonte de financiamento não vinculado por crédito.
• Na maioria das jurisdições, as prestações são geralmente dedutíveis dos impostos.
• Geralmente, não tem cláusulas restritivas (em comparação com empréstimos  propriamente
ditos).
• A obsolescência pode ser evitada.
As desvantagens do arrendamento incluem:
• Exigência de pagamentos regulares, que podem ascender a um custo mais elevado do que
a aquisição e a auto-manutenção.
• Pode não existir qualquer valor residual.
• Quaisquer melhorias realizadas em terrenos ou edifícios revertem para o locador no final
do arrendamento.
As empresas de sementes, normalmente, só têm a opção de utilizar contratos de
arrendamento para terrenos, edifícios e veículos. Com frequência, o equipamento de
limpeza e processamento das sementes não está disponível para aluguer, embora talvez seja
possível encontrar outras empresas de sementes que oferecem a possibilidade de trabalho por
encomenda (“toll processing”). No caso de uma empresa desejar alugar edifícios para instalar
equipamento de processamento, os contratos de aluguer de longo prazo, de cinco ou mais
anos, oferecem mais segurança do que os contratos de curto prazo. No entanto, o aluguer
de armazéns por um prazo curto pode ser útil para o período do ano em que a semente em
estado natural é recebida e processada para se tornar um produto comercializável.
De um ponto de vista puramente financeiro, a decisão de alugar ou adquirir um ativo
através de numerário ou empréstimos pode ser avaliada utilizando técnicas de dinheiro
descontado para chegar ao valor atual líquido (NPV) dos futuros pagamentos do aluguer
e comparando esse valor com a quantia necessária para a aquisição direta. Se o valor atual
líquido dos pagamentos futuros do aluguer for superior à quantia necessária para a compra
direta, então é preferível comprar o ativo em vez de o alugar. No entanto, também é preciso
considerar as vantagens e desvantagens tanto de alugar como de deter o ativo, em termos do
seu efeito sobre o fluxo de caixa, utilidade, rentabilidade e balanço da empresa.

Orçamentação
A gestão financeira estratégica exige o desenvolvimento de orçamentos ou planos financeiros
para o negócio. Os orçamentos exprimem claramente o que a organização pretende alcançar
em termos financeiros e o modo como pretende utilizar os recursos limitados que tem ao
seu dispor para alcançar esses objetivos. São geralmente preparados orçamentos detalhados
para o ano seguinte, mas podem ser alargados para incluir três ou mais anos. O orçamento
detalhado para o ano seguinte tem três objetivos principais: o primeiro, é definir um objetivo
de desempenho para o período em questão; o segundo, é estabelecer um mecanismo de
controlo para orientar as atividades operacionais diárias e mensais da empresa; e o terceiro,
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é fornecer uma justificação para aceder a empréstimos. O alargamento de orçamentos para
os anos futuros permite aos gestores formular e compreender as perspetivas e estratégias do
negócio a longo prazo.
Resumindo, o processo de desenvolvimento de orçamentos começa com a determinação de
estratégias de marketing e produção para a empresa (Figura 6.5). Estes planos têm muito
a ver com os volumes de sementes que têm de ser traduzidos em termos financeiros para
criar os orçamentos de vendas e produção. Juntamente com os orçamentos de vendas e
produção, o orçamento operacional tem de ser definido.
Isto exige a realização de uma estimativa dos custos operacionais da empresa que ocorrem, em
geral, mensalmente, como os salários, os custos de funcionamento de veículos, investigação
e desenvolvimento, custos de marketing, etc. (Caixa 6.2). Estes três orçamentos — vendas,
produção e operacional — alimentam então o orçamento de fluxo de caixa e o orçamento
de rendimentos.
A orçamentação do fluxo de caixa implica a previsão dos orçamentos de vendas e produção
ao longo dos meses seguintes (Tabela 6.8). São estabelecidos objetivos de vendas mês a
mês para determinar as vendas mensais. Calcula-se a produção de sementes necessária para
cumprir os objetivos de vendas, juntamente com estimativas de preços dos agricultores de
sementes, prazos de entrega e cronograma de processamento. Juntamente com os custos de
processamento podem ser calculados os custos mensais da produção e do processamento.
Os custos operacionais mensais, que serão bastante constantes ao longo do ano, são
também discriminados e estimados. Calcula-se também o influxo mensal líquido a partir
do volume de negócios menos os custos de produção e processamento, menos as despesas
operacionais, enquanto também se contabilizam quaisquer outros custos (como os juros
pagáveis ou a aquisição de bens de investimento) e rendimentos (como empréstimos
recebidos e receitas diversas).
O orçamento de rendimentos acumula os totais dos orçamentos de vendas, produção e
operacional numa demonstração de resultados, para determinar a rentabilidade prevista da
empresa no fim do exercício. Depois de determinar os orçamentos de fluxo de caixa e de
rendimentos, é então possível considerar o orçamento de capital, uma vez que a decisão

Passo 1

Passo 2

Plano de marketing

Orçamento de vendas

Plano de produção

Orçamento de produção
Orçamento operacional

Passo 3
Orçamento de fluxo de caixa

Orçamento de rendimentos

Figura 6.5. O processo de orçamentação numa empresa de sementes.
Nota: As setas indicam a natureza repetitiva da preparação de orçamentos.
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de adquirir ou alugar bens (ativos)
de investimento só pode ser tomada
depois de conhecida a posição da
empresa quanto à rentabilidade e à
sua situação de liquidez atual. Depois
de os orçamentos de fluxo de caixa,
de rendimentos e de capital terem
sido formulados, a empresa está então
em posição de determinar as suas
necessidades de empréstimo.
Desenvolver orçamentos é um processo
repetitivo, uma vez que os gestores
procuram alcançar um fluxo de caixa
aceitável, expectativas de lucro suficientes
e adquirir os ativos necessários para o
crescimento do negócio. Idealmente,
toda a empresa deveria ser envolvida
na preparação do orçamento, de modo
a que seja “assumido” por todos os
funcionários. Para tornar o processo
eficaz, os diretores têm de especificar
os parâmetros do orçamento e dar
orientações no início do exercício,
de modo a evitar mal-entendidos à
medida que o processo se desenvolve
e é aprovado. Os parâmetros típicos
incluem os aumentos salariais previstos,
as taxas de inflação, as expectativas de
preços, os subsídios de transporte, etc.
Também é sensato ser-se conservador
na preparação de um orçamento, não
introduzindo estimativas de vendas
exageradas e incorporando margens de
erro nas despesas.

Caixa 6.3. Regras para a gestão de fluxo de caixa.
1. Nunca deixe o dinheiro acabar. Deixar acabar o
dinheiro é a definição de insucesso num negócio.
Assuma o compromisso que for necessário para
garantir que o negócio tem sempre dinheiro
suficiente.
A falta de dinheiro significa falta de negócios,
portanto, faça a gestão do fluxo de caixa com o
cuidado e a atenção que ela exige.
2. Conheça o saldo de tesouraria atual. Os diretores
devem ter um conhecimento atualizado do saldo
de tesouraria. Até os diretores mais experientes
falharão se estiverem a tomar decisões baseadas em
saldos de tesouraria desatualizados, imprecisos ou
incompletos.
3. Faça hoje o trabalho de hoje. A chave para se ter
um saldo de tesouraria rigoroso é dispor de registos
atualizados. Faça o trabalho ou arranje que o faça
por si, de modo a conhecer o estado atual do fluxo
de caixa do negócio.
4. Não faça gestão a partir do saldo bancário.
Não confunda o saldo de tesouraria com o
saldo bancário! O objetivo é reconciliar o saldo
bancário, não fazer a gestão com base nele! Saiba
quanto dinheiro tem realmente.
5. Conheça o seu fluxo de caixa projetado. Qual
espera que seja o seu saldo de tesouraria nos
próximos meses? Os problemas de fluxo de caixa
não aparecem do nada. A maioria das empresas
fracassa porque os proprietários ou diretores não
veem um problema de fluxo de caixa a tempo
de lidar com ele. A chave é ser sempre capaz de
responder à pergunta “Qual espero que seja o meu
saldo de tesouraria daqui a seis meses?” Portanto,
as projeções de fluxo de caixa são a chave para
tomar decisões de negócios sensatas e lucrativas.
Fonte: Adaptado de Campbell (2004).

Os orçamentos são estimativas e, portanto, é natural que se verifiquem. Os orçamentos
devem ser encarados como linhas orientadoras e devem ser flexíveis na eventualidade de
novas informações ou de alterações nas condições macroeconómicas. Ainda assim, os
orçamentos não são feitos para serem manipulados mês a mês ou para acomodar erros
de má gestão do negócio. Depois de um orçamento ter sido definido, só se devem efetuar
alterações se forem realmente justificáveis.
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Jul-09

320.000

Ag-09

279.901

SeT-09
231.291

OUt-09
(210.301)

Nov-09
(818.067)

Dez-09
(776.172)

Jan-10
(640.524)

Fev-10
(379.309)

Mar-10
435.725

Abr-10
1.039.230

Maio-10
638.231

Jun-10
597.130

Vendas												
Híbridas de milho
0
0
0
0
81.480
162.960
256.662
684.432
513.324
0
0
0
Milho - OPV
0
0
0
0
27.936
55.872
87.998
234.662
175.997
0
0
0
Sementes de soja
0
0
0
0
0
0
15.278
76.388
61.110
0
0
0
VOLUME DE NEGÓCIOS
0
0
0
0
109.416
218.832
359.938
995.482
750.431
0
0
0
Juros recebidos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VOLUME DE NEGÓCIOS
0
0
0
0
109.416
218.832
359.938
995.482 750.431
0
0
0
Custos de produção e 												
Semente natural e fornecimento												
Híbridas de milho
0
0
300.303
300.303
0
0
0
0
0
0
0
0
Milho - OPV
0
8.412
100.945
100.945
0
0
0
0
0
0
0
0
Sementes de soja
0
0
0
80.101
0
0
0
0
0
0
0
0
Custos de processamento												
Híbridas de milho
0
0
0
0
9.661
19.322
28.984
77.290
57.967
0
0
0
Milho - OPV
0
0
0
0
5.500
11.000
16.500
43.999
32.999
0
0
0
Sementes de soja
0
0
0
0
0
0
912
4.559
3.647
0
0
0
Custos totais de produção
0
8.412
401.248
481.349
15.161
30.322
46.395
125.848
94.614
0
0
0
Custos de exploração												
Semente parental
0
0
0
83.160
0
0
0
0
4.800
0
0
0
Distribuição
0
1
44
54
873
1.746
2.813
7.954
6.014
0
0
0
Custos de marketing
4.365
4.394
4.423
4.453
4.483
4.512
4.543
4.573
4.603
4.634
4 .665
4.696
Salários
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
15.684
Renda
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
Segurança
4.190
4.218
4.247
4.275
4.303
4.332
4.361
4.390
4.419
4.449
4.478
4.508
Custos administrativos
1.571
1.582
1.592
1.603
1.614
1.624
1.635
1.646
1.657
1.668
1.679
1.691
Custos com veículos
3.143
3.164
3.185
3.206
3.227
3.249
3.271
3.292
3.314
3.337
3.359
3.381
Custos diversos
3.645
3.654
3.668
3.678
3.768
3.865
3.981
4.504
4.319
3.727
3.737
3.746
Encargos de juros
0
0
0
2.804
10.908
10.349
8.540
5.057
0
0
0
0
Custos totais de exploração
40.099
40.198
40.343
126.417
52.360
52.862
52.327
54.601
52.311
40.999
41.102
41.206
Aquisições de CAPITAL 												
Veículo de entregas de 5 t										
35.000		
Pick-up de produção										
25.000		
Equipamento de processamento										
300.000		
Pagamento de empréstimos												
TOT. DEL FLUJO DE FONDOS
40.099
48.610
441.592
607.766
67.521
83.184
98.723
180.449 146.925
400.999
41.102
41.206
Flujo de fondos neto
(40.099) (48.610) (441.592)
(607.766)
41.895
135.648
261.215
815.033 603.506 (400.999)
(41.102) (41.206)
SALDO AL CIERRE
279.901 231.291 (210.301)
(818.067) (776.172) (640.524) (379.309)
435.725 1039.230
638.231
597.130 555.924
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Tabela 6.8. Exemplo de um orçamento de fluxo de caixa para a empresa Zambodia Seeds para o período de julho de 2009 a junho de 2010.
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Os orçamentos são fundamentais para informar os funcionários da empresa sobre as
expectativas da direção quanto às vendas e despesas e são necessários para monitorizar
o progresso mensal no sentido da concretização da visão da empresa de acordo com as
estratégias definidas. As despesas dentro dos departamentos devem ser mantidas em linha
com os orçamentos, de modo a alcançar o fluxo de caixa esperado. As vendas, a produção, o
fluxo de caixa e a rentabilidade mensais podem então ser comparados com o orçamento, para
realçar os sucessos, os problemas e os fracassos. Assim, os orçamentos de uma empresa são
uma importante ferramenta de gestão para monitorizar e avaliar o progresso e a rentabilidade.

Elementos de controlo em gestão financeira
Não é possível listar todos os controlos necessários numa empresa de sementes num capítulo
de um livro. Em vez disso, o objetivo é realçar algumas das áreas de risco e as principais
áreas de controlo que têm de ser consideradas. Os elementos abordados abaixo não são
exaustivos, mas são apresentados porque são de importância material para qualquer negócio
de sementes. Se não for aplicado um controlo e uma supervisão adequada a estas questões,
o negócio pode rapidamente encontrar problemas.
Controlo de stocks
As empresas de sementes armazenam grandes quantidades de sementes e outros consumíveis
por períodos alargados de tempo e, por conseguinte, estes stocks estão vulneráveis à
deterioração e a perdas. Os stocks devem ser, portanto, mantidos em locais seguros e devem
ser implementados procedimentos de controlo de existências.
Cada stock deve ter um cartão de stock ou de armazenamento que forneça um meio
de registar as quantidades atuais de stocks e as adições ou retiradas de stocks. O registo
regular de stocks, pelo menos mensal, é um importante meio de controlo. Folhas de stock,
que permitem um registo eficiente de stocks e concebidas de modo a que, para além da
quantidade de existências, também sejam anotadas a localização da existência, a cultura, a
variedade o tamanho da embalagem e o ano de produção, fornecem informações úteis para
os diretores. Os registos de stock são então reconciliados com as entregas e com as vendas
(Tabela 6.9) para comparar o nível de stock teórico (de acordo com os registo contabilísticos)
com o nível de stock real (de acordo com o registo de stocks).
Quaisquer diferenças entre o nível de stock teórico e a contagem real de stock devem
ser investigadas prontamente. Uma pequena diferença pode ser devida a perdas de
processamento, em especial nos casos em que as existências incluem sementes processadas e
não processadas. Uma grande diferença pode indicar:
• fraude,
• erro de contagem, ou
• stocks extraviados.
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Tabela 6.9. Exemplo de uma reconciliação de stocks mensal.
Cultura: Milho
Dimensão da embalagem: 10 kg
Stock inicial em 31 de março
Mais entregas em abril
Menos vendas em abril
Stock final teórico em 30 de abril
Quantidade de acordo com registo de stocks
Diferença

Variedade: Babungo
Ano de produção: 2008
35
625
460
200
196
4

Controlos de caixa e outros sistemas de controlo interno
A gestão de caixa num negócio é crítica para o sucesso. No centro dessa gestão está um bom
sistema contabilístico que garanta que todas as transações são registadas e reconciliadas
regularmente com os saldos bancário e de tesouraria.
Do lado das vendas, todas as vendas têm de ser faturadas, com registo da quantidade e o
valor dos artigos vendidos. As quantidades físicas e monetárias são, então, introduzidas
adequadamente em registos de stock e sistemas contabilísticos.
Os recebimentos de vendas em numerário devem ser depositados diariamente no banco,
enquanto as vendas a crédito só devem ser realizadas com clientes dignos de crédito e devem
ser geridas de modo a garantir que os limites de crédito não são ultrapassados, insistindo
em pagamento atempado.
Monitorizar a análise da idade das contas a receber e dos montantes devidos e instigar a
cobrança de dívidas ajudará a minimizar as dívidas incobráveis.
Do lado das despesas, todas as aquisições devem seguir as políticas da empresa, que em geral
exigem o seguinte:
• Todas as aquisições devem ser autorizadas pelos diretores competentes para o efeito, de
acordo com orçamentos predeterminados e com base em duas ou mais propostas de
orçamento.
• Identiﬁcação e seleção de fornecedores preferidos.
• Emissão de uma nota de encomenda oficial para as mercadorias.
• A aquisição de bens por cheque ou a crédito para aquisições acima de um determinado
valor ou em numerário para artigos de baixo valor.
• Emissão de uma “Nota de emissão” na receção das mercadorias, com uma referência
cruzada para o recibo e informações da encomenda.
• Introdução das mercadorias recebidas nos registos de stocks.
A maior despesa que uma empresa de sementes terá é a compra de sementes. Uma vez que
as sementes são geralmente adquiridas a agricultores de sementes contratados, a gestão
de contratos, recibos de entrega e procedimentos de pagamento são um dos principais
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componentes do controlo financeiro. No momento da entrega das sementes, deve
ser emitida uma “nota de receção de sementes”, especificando a cultura, a variedade, o
estado de qualidade essencial (p. ex., humidade da semente e percentagem de defeitos das
sementes), quantidade total e dimensão da embalagem. Não é incomum que uma empresa
de sementes atrase o pagamento das sementes até terem sido realizados testes de germinação
nas sementes entregues. Portanto, deve ser definida uma política de pagamentos que será
comunicada aos agricultores contratados. Se os pagamentos aos agricultores não forem
realizados no momento da entrega das sementes deverá ser implementado um sistema para
gerir estas contas a pagar.
Acesso e utilização de crédito para financiar o negócio
As empresas de sementes enfrentam um grande ciclo anual de fluxo de caixa, com exigências
de despesas significativas na altura da compra das sementes, valores que só são recuperados
alguns meses mais tarde durante uma época de vendas relativamente curta. Assegurar o
crédito para um período de fluxo de caixa negativo é a principal forma de garantir que
a empresa permanece viável. A disponibilidade de crédito para as empresas de sementes
e a solvência de uma empresa de sementes são, por isso, fundamentais para o sucesso do
negócio.
Tanto os mutuários como os mutuantes têm as suas próprias visões do crédito e do risco,
sendo necessário que cheguem a um nível mútuo de consenso nos acordos de crédito.
Os mutuantes, normalmente, lideram o processo de avaliar e satisfazer as necessidades de
crédito dos mutuários pois encontram-se na posição financeira mais forte e têm outras
opções para satisfazer os seus objetivos de realização de lucro e de minimização de riscos. Os
mutuários têm o papel de convencer os mutuantes de que atribuir-lhes o crédito será uma
situação em que todos ganham.
Os mutuantes farão uma avaliação do perfil de crédito ou solvência de um potencial
mutuário, bem como do empréstimo per se. Em relação à solvência de um mutuário, os
mutuantes consideram três aspetos:
1. A segurança do empréstimo, refletida em particular no balanço do mutuário.
2. As expectativas de reembolso e de rendimentos, refletidas no orçamento de fluxo de caixa
do mutuário.
3. A capacidade de gestão e o desempenho histórico da empresa, refletidos nas demonstrações
de resultados, no perfil da empresa, na carteira de produtos, na força da marca, na quota
de mercado, etc.
Além disso, quando os mutuantes avaliam o empréstimo em si, preferem empréstimos
que seja auto-liquidantes e geradores de ativos (Barry et al. 2000). Os empréstimos autoliquidantes são aqueles que providenciam recursos ao mutuário que lhe permite gerar
fundos suficientes para pagar o empréstimo dentro do prazo de pagamento. Os empréstimos
concedidos para a produção de sementes são mais passíveis de ser auto-liquidantes dentro
do prazo do empréstimo do que os empréstimos para equipamento de investimento, que
têm períodos de reembolso mais longos. Um empréstimo gerador de ativos é aquele que
providencia fundos para o mutuário adquirir ativos produtivos. Estes ativos conferem ao
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mutuante alguma segurança, mas os ativos variam quanto à sua facilidade de recuperação.
Por exemplo, um empréstimo para equipamento de limpeza de sementes é um empréstimo
gerador de ativos, mas o equipamento de limpeza de sementes não é tão facilmente
recuperável como um veículo ou terreno. Os ativos também desvalorizam com o tempo
e com o uso e, por conseguinte, o seu valor como ativo recuperável diminui a partir da
data de compra. O terreno não se desvaloriza, ao passo que os veículos e o equipamento de
limpeza de sementes se desvalorizam relativamente rápido.
Os empréstimos que são altamente auto-liquidantes e geradores de ativos são os mais
desejáveis para os mutuantes (Figura 6.6). Em contrapartida, os empréstimos que não serão
utilizados para aquisição de ativos e que não gerarão retorno de caixa ao mutuário têm pouco
interesse para os mutuantes. Os mutuantes apresentarão uma preferência intermédia por
empréstimos que sejam fortes num critério e fracos em outro. Por conseguinte, o mutuário
tem de apresentar um pedido de crédito que satisfaça as preferências de empréstimo e de
risco do mutuante, demonstrando ao mesmo tempo um elevado grau de solvência através
de uma boa gestão de empresa.
Quando se procura angariar fundos é importante preparar um fluxo de caixa realista que
demonstre claramente a capacidade de pagamento do empréstimo. Se a projeção de fluxo
de caixa mostrar que a empresa não é capaz de pagar o empréstimo, será virtualmente
impossível convencer um mutuante a conceder o crédito necessário. Se o fluxo de caixa
não for realista, o mutuante pode perder a confiança no conhecimento que o gestor tem do
negócio e considerar o risco demasiado elevado para a concessão de um empréstimo.
Atualmente, com a proliferação de instituições de crédito à procura de negócio, é sempre
útil dispor de uma série de linhas de crédito com vários bancos, para que, quando for
necessário fazer um pagamento, possa ser pedido um orçamento a todas as instituições de
crédito. Com frequência, isto envolverá uma redução dos custos de financiamento, uma vez
que os mutuantes concorrem pelo negócio.
Autoliquidables
Intermédio

Não gerador de ativos
Baixa

Elevado

Gerador de ativos
Intermédia
Não auto-liquidante

Figura 6.6. Preferências do mutuante por combinações de características de empréstimo.
Nota: Adaptado de Barry et al. (2000).
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Ideias-chave
1. Gerir o ciclo do fundo de maneio é fundamental para o sucesso de um negócio. Uma
empresa de sementes, em geral, tem um curto período do ano em que a maioria do
rendimento é obtido através de vendas, mas as despesas operacionais são recorrentes
ao longo do ano, e são necessários grandes gastos para comprar sementes para
comercialização antes da época de vendas.
2. A demonstração de resultados é um meio de avaliar o desempenho financeiro de uma
empresa ao longo de um período de tempo especificado. A demonstração de resultados
fornece informações sobre o volume de negócios, o custo das mercadorias vendidas, a
margem bruta, as despesas operacionais e o lucro.
3. Uma revisão das demonstrações de resultados dos últimos períodos fornece informações
sobre o desempenho da empresa no longo prazo e serve como rampa de lançamento para
o planeamento de orçamentos futuros e objetivos de lucros. A demonstração de resultados
também pode ser usada para determinar o volume break-even e os preços de produtos e,
assim, estabelecer a segurança que a empresa tem na eventualidade de uma diminuição
futurado volume de negócios (devido a volumes reduzidos, preços reduzidos ou ambos).
4. O balanço é uma declaração do estado financeiro de uma empresa numa determinada
data. Resume tudo o que a empresa detém (ativos) e todos os montantes que são devidos
a terceiros (passivos). A partir do balanço, a empresa pode determinar o valor líquido, o
estado de risco, liquidez e grau de solvência.
5. A análise do estado financeiro de uma empresa é realizada através do exame dos
números absolutos da demonstração de resultados e do balanço e da utilização de
vários rácios calculados a partir destes dados, que são analisados per se e em relação
a períodos anteriores e aos padrões do setor. Embora estes dados e rácios sejam úteis
para compreender o desempenho histórico da empresa, os motivos para os valores
dos números e dos rácios são igualmente valiosos para determinar o desempenho da
empresa e as exigências de gestão.
6. O fluxo de caixa refere-se às entradas e saídas de dinheiro da empresa ao longo do tempo.
Para uma empresa permanecer viável, as entradas de dinheiro têm de ser superiores às
saídas de dinheiro. As empresas de sementes que vendem sementes de culturas agrícolas
apresentam grandes flutuações anuais de fluxo de caixa, necessitando em geral de apoio
de crédito para a sobrevivência da empresa. Os gestores das empresas de sementes têm
de considerar formas de evitar fluxos de caixa negativos significativos.
7. A preparação de orçamentos ajuda os gestores a planear e a determinar as implicações da
rentabilidade e do fluxo de caixa na produção e as estratégias de marketing, e oferecem
um meio de controlar operações futuras. Os orçamentos de uma empresa são, por
isso, uma importante ferramenta de gestão para monitorizar e avaliar o progresso e a
rentabilidade.
8. As duas áreas de controlo fundamentais numa empresa de sementes são os stocks e a
caixa. As empresas de sementes têm grandes volumes de stocks de sementes perecíveis,
que correm o risco de deterioração e perdas. A redução na qualidade dos stocks de
sementes pode ter um impacto negativo sobre o valor dos stocks e o potencial de
vendas. Uma gestão de caixa que assegure saldos de tesouraria positivos é fundamental
para o sucesso do negócio.
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9. O negócio das sementes exigirá, provavelmente, grandes empréstimos anuais para fazer
face às flutuações do fluxo de caixa. As fontes de financiamento considerarão a concessão
de empréstimos que são, ao mesmo tempo, altamente auto-liquidantes e geradores
de ativos. Os gestores de empresa têm, portanto, de desenvolver planos estratégicos
e orçamentos que tenham um elevado grau de sucesso na quitação de empréstimos,
enquanto tornam o negócio lucrativo.
10. É impossível gerir adequadamente a estratégia financeira de uma empresa sem um
sistema informático de contabilidade que seja mantido atualizado e que compile
todos os elementos principais do negócio. Os gestores que não disponham de dados
atualizados sobre os saldos de tesouraria, as receitas, as despesas e o desempenho em
termos de lucro, estarão em grande desvantagem.
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Gestão de recursos humanos
A gestão de recursos humanos é uma componente estratégica do sucesso empresarial,
embora nunca tenha sido apresentada como um dos três pilares estratégicos que sustentam
a visão da empresa. Isto deve-se à natureza transversal da gestão de recursos humanos. As
três principais estratégias, de marketing, produção e finanças, envolvem recursos humanos.
Por conseguinte, em muitos aspetos, um negócio só é tão bom quanto as pessoas envolvidas,
e gerir as pessoas de uma empresa, portanto, constitui uma função global do negócio.
Nem todas as empresas de sementes terão os recursos para contratar um Diretor de Recursos
Humanos e, portanto, os diretores da área de produção, marketing e finanças terão de lidar
com decisões relacionadas com o pessoal, incluindo a contratação, a atribuição de cargos, a
formação, a compensação, o cumprimento da legislação e regulamentos relacionados com
os empregados, o local de trabalho e a garantia da segurança e saúde de empregados (e
clientes). Esta multiplicidade de tarefas exige indivíduos com capacidades organizacionais e
interpessoais fortes, que consigam passar rapidamente da gestão de projetos ou de processos
para a gestão de pessoas, sem ficarem sobrecarregados.
Nos casos em que uma empresa de sementes tem capacidade de empregar um Diretor de
Recursos Humanos (RH) para se ocupar das muitas questões relacionadas com o pessoal
(Figura 7.1), terá de ser aceite como parceiro integral e estratégico na estrutura de gestão
de uma empresa. Mas, ao mesmo tempo, o Diretor de RH também tem de poder ser
um defensor dos empregados perante a administração. Esta defesa inclui a promoção de
um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam motivadas, inovadoras, contribuidoras
e felizes, ao mesmo tempo que promove métodos eficazes de definição de objetivos,
comunicação e capacitação através da responsabilidade. Além disso, a gestão de RH está
relacionada com a criação do sentido de pertença por parte de um empregado em relação à
organização e à sua visão.
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Definir a tarefa /
trabalhos
Remunerar
adequadamente

Formar
competências

Avaliar o
desempenho

Recrutar as
pessoas certas

Administración de
recursos humanos

Induzir para
implantar

Motivar o
desempenho

Figura 7.1. As principais funções da gestão de recursos humanos numa empresa.

O profissional de RH ajuda a estabelecer a cultura e o ambiente organizacional no âmbito
do qual o pessoal terá a competência, a preocupação e o empenho para servir bem os
clientes. Neste papel, o diretor de RH proporciona oportunidades de desenvolvimento
aos empregados e programas de apoio aos empregados, estratégias de partilha de ganhos
e de partilha de lucros, intervenções de desenvolvimento organizacional, abordagens
para a resolução de problemas devidamente assentes em processos e oportunidades de
comunicação programadas regularmente. A avaliação constante da eficácia da organização
leva a que o profissional de RH tenha de defender frequentemente uma mudança. Tanto
o conhecimento sobre estratégias de mudança como a capacidade de as executar com
sucesso fazem do profissional de RH um elemento excecionalmente valioso. Saber como
associar a mudança às necessidades estratégicas da organização minimizará a insatisfação
dos empregados e a sua resistência à mudança. O profissional de RH contribui também
para o negócio ao avaliar permanentemente a eficácia da função dos RH. Para sustentar o
êxito global da empresa, os diretores de RH também defendem a missão, a visão, os valores,
os objetivos e os planos de ação da empresa perante os empregados. Portanto, a função dos
RH nunca poderá ser sobrevalorizada.

Definir as tarefas necessárias numa empresa de sementes
À medida que uma empresa desenvolve a sua visão e define o quadro estratégico para alcançar
essa visão, os diretores identificarão tarefas críticas dentro da estrutura organizacional que
otimizarão os recursos humanos da empresa e a respetiva contribuição. Cada tarefa crítica
tem de ser definida primeiro e, depois, tem de se procurar o pessoal adequado para executar
essa tarefa, e não o inverso. As tarefas críticas são definidas numa descrição das funções, para
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garantir que cada pessoa empregue para executar uma função está ciente da natureza, das
responsabilidades, das expectativas de desempenho e das competências necessárias para a
tarefa. Os elementos essenciais de uma descrição de funções incluem:
• Nome do cargo (que descreve concisamente o trabalho)
• Local de afetação (onde se situa o trabalho)
• Estrutura hierárquica.
• Objetivo do cargo (que resultados são esperados do desempenho do trabalho).
• Tarefas a serem executadas, incluindo a percentagem de tempo prevista para cada tarefa.
• Qualificações, conhecimentos profissionais e competências necessárias.
• Condições de trabalho, máquinas e equipamento a ser usado, e quaisquer potenciais
perigos e riscos associados ao trabalho.
• Estrutura de remuneração.
• Padrões de desempenho e avaliação.
As descrições de funções não são documentos estáticos; são dinâmicos, à medida que o
negócio cresce e se desenvolve e à medida que novas tecnologias são adotadas e utilizadas
na empresa. Por conseguinte, a revisão regular de trabalhos e tarefas é importante para
manter um quadro de efetivos eficaz e informado. À medida que as tarefas se alteram,
alguns cargos podem tornar-se redundantes, ser redefinidos ou reestruturados, e o pessoal
que os tinha terá de ser transferido para um novo cargo, submeter-se a nova formação ou ser
despedido. O objetivo global é garantir que o quadro de efetivos e a respetiva organização
sejam adequados para concretizar a visão da empresa.

Recrutamento de novos empregados
Procura-se empregados para preencher cargos essenciais numa organização. Os cargos e
as tarefas têm primeiro de ser definidos, de modo a que a pessoa melhor qualificada possa
ser recrutada para assumir o cargo. Nem sempre é necessário empregar pessoas novas ou
contratar pessoal a tempo inteiro para executar tarefas críticas, uma vez que existem métodos
alternativos de satisfazer as necessidades, como a reestruturação interna da empresa, a
subcontratação de tarefas a terceiros e a contratação de trabalhadores temporários. Devido
à natureza sazonal do negócio das sementes, a utilização de trabalhadores temporários ou a
contratação para certas tarefas, como as relacionadas com ao processamento das sementes
e a determinados aspetos da comercialização das sementes (por ex., vendedores), pode ser
uma boa estratégia para reduzir os custos anuais com salários.
Cada novo empregado que entra para a empresa, faz aumentar os custos totais. De modo
geral, é esperado que a eficiência também aumente com pessoal adicional, especialmente se
esse pessoal for contratado para realizar tarefas críticas. No entanto, isto pode nem sempre
acontecer (Figura 7.2). Por exemplo, para um dado número de toneladas de sementes
produzidas ou vendidas, o custo do trabalho por tonelada de sementes será menor se for
empregue uma pessoa para executar a tarefa do que se forem empregues duas ou mais
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Custo de trabalho por ton

pessoas para realizar a mesma tarefa. A eficiência dos custos do trabalho apenas melhora
se a produção total for aumentada. Assim, se for empregue uma pessoa nova, esta terá
de contribuir para a eficiência de custos ou para a geração de receitas da empresa; caso
contrário, a empresa terá simplesmente menos lucro e será menos sustentável.

Uma pessoa

Duas pessoas

Três pessoas

Toneladas de sementes processadas

Figura 7.2. Representação esquemática do efeito da adição de mão-de-obra ao custo do trabalho
por tonelada de sementes processadas, à medida que o número de toneladas de sementes
processadas aumenta.
Fonte: Adaptado de Kay et al. (2008).

O processo de recrutamento de pessoal para trabalhos definidos inclui:
• Determinar se há pessoas adequadamente
Caixa 7.1. Elementos-chave de um anúncio
qualificadas dentro da empresa para ocupar
de vaga de emprego.
o cargo. Se sim, reafetar a pessoa ao novo
• Nome do cargo, proeminente.
cargo e recrutar para a vaga criada.
• Descrição de funções concisa e
• Publicitar a vaga nos meios de comunicação
que abranja as áreas principais de
social mais passíveis de serem consultados
desempenho.
por candidatos potenciais (ver Caixa 7.1).
• Qualiﬁcações, competências e experiência
necessárias.
• Rever candidaturas, verificar referências
• Breve descrição das condições de trabalho e
e fazer a seleção inicial de candidatos a
dos riscos associados ao trabalho.
entrevistar.
• Nome da empresa, logo e informação de
• Realizar entrevistas estruturadas com os
contacto.
candidatos e, quando adequado, com
• Processo de candidatura.
um painel de entrevistadores. Durante a
• Data-limite para o envio das candidaturas.
entrevista, os candidatos são informados
Fonte: Adaptado de Bester (n.d.).
sobre a natureza e as expectativas do cargo.

Cada candidato potencial deve ser entrevistado com o mesmo conjunto de perguntas
que normalmente inclui:
• Perguntas situacionais (por ex., histórico de educação e emprego)
• Perguntas sobre o conhecimento profissional (para avaliar se o candidato tem as
competências e capacidades necessárias para a função)
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• Perguntas de simulação de trabalho (para avaliar a capacidade de resolução de problemas
do candidato e o estilo de relacionamento pessoal)
• Exigências do empregado (para verificar as expectativas e as necessidades do empregado).
É também dada aos candidatos a oportunidade de fazer perguntas ao painel de
entrevistadores.
• Os potenciais candidatos são avaliados e aquele que for considerado mais passível
de satisfazer os objetivos e o que melhor se adequar às qualificações, competências e
experiência exigidas para o cargo é selecionado.
• O candidato bem-sucedido é selecionado e notificado por uma carta de nomeação,
indicando as condições do emprego e a data de admissão.

Indução de novos empregados
Ao processo pelo qual novos empregados são introduzidos na organização para se
identificarem com e mergulharem na cultura e visão da empresa, chama-se indução. No
final de um processo de indução, um empregado deverá conhecer a visão da empresa,
como e onde é que ele se insere na organização, o que se espera dele, as liberdades e as
responsabilidades do empregado e do empregador. Além disso, o processo de indução
oferece uma oportunidade para os outros empregados da empresa se familiarizarem com o
novo empregado e o seu lugar na empresa.
As principais áreas a abordar no processo de indução incluem:
• Visão e missão da empresa
• Valores da empresa
• Estrutura da empresa
• Funções e responsabilidades de superiores e subordinados, procedimentos de comunicação
• Regulamentos de segurança e saúde da empresa e do cargo
• Marketing, produção e estratégias financeiras da empresa
• Procedimentos operacionais
• Políticas de recursos humanos (remuneração, licenças, doença, procedimento de queixa,
processo disciplinar, etc.).
Dependendo da descrição das funções, o processo de indução pode ser um exercício curto e
simples ou um processo demorado e intensivo. Tipicamente, quanto mais responsabilidade
tiver o cargo, mais longo e rigoroso será o processo de indução.

Motivação de empregados
Um empregado é considerado um recurso, um fator de produção, como o dinheiro ou as
máquinas, mas o quadro de efetivos é constituído por pessoas e, portanto, é um tipo de
recurso diferente. As pessoas são únicas: pensam, são criativas, capazes de aprender, têm
emoções e sentimentos e podem responder! Portanto, os recursos humanos não podem ser
tratados da mesma maneira que o mero dinheiro ou equipamento.
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Um diretor, quer seja o dono, o diretor de departamento, o encarregado ou o supervisor,
tem autoridade sobre os empregados e, portanto, é importante que compreenda o que
essa autoridade significa. Autoridade significa que o diretor tem o poder ou a força para
mandar fazer coisas. Mas, ao mesmo tempo, significa que o diretor tem responsabilidades,
no sentido de poder ser responsabilizado pelos resultados e o bem-estar e o desempenho
dos empregados. É possível abusar do poder e evitar as responsabilidades, mas estas atitudes
levarão a uma quebra na produtividade e no relacionamento com os empregados.
Cria-se um relacionamento sempre que duas pessoas estão em associação. Em qualquer
relacionamento, seja ele pessoal ou de trabalho, envolve reciprocidade. Por outras palavras,
ambas as partes (neste caso, o diretor e o empregado) têm de contribuir para o relacionamento
para que este funcione. Também significa que, se o relacionamento se desfizer, há sempre
falhas de ambas as partes e que, para ocorrer uma reconciliação, ambas têm de agir. Os
relacionamentos num negócio são diferentes dos relacionamentos em círculos sociais, uma
vez que são funcionais e não íntimos. Ainda assim, os elementos básicos para um bom
relacionamento3:
Valorização: No ambiente profissional, as pessoas que detêm a autoridade devem valorizar
as pessoas que se encontram no seu campo de autoridade. Essa valorização pode ser expressa
por cordialidade, bondade e pela procura do que é melhor para a outra pessoa. O papel do
diretor é permitir ao empregado desempenhar o seu trabalho eficaz e eficientemente. Em
relacionamentos saudáveis não há, portanto, espaço para a crueldade, a maldade ou a inveja.
Confiança: Os diretores estão numa posição de confiança e têm de confiar nos seus
trabalhadores. A confiança demora muito tempo a construir e desenvolver e este processo
implica ser-se fiável, honesto e consistente, ao mesmo tempo que se dá aos empregados a
oportunidade de realizarem o seu trabalho. Os empregados desenvolvem confiança nos seus
superiores quando os veem a cumprir o que prometeram.
Infelizmente, a confiança pode ser destruída num curto espaço de tempo, através da
desonestidade, de promessas quebradas e de falta de apoio e, uma vez perturbada, é muito
difícil restaurá-la.
Respeito: As pessoas precisam de ser respeitadas, quer sejam diretores quer sejam empregados.
Os diretores têm de dar valor aos seus trabalhadores e mostrar que os respeitam. Um diretor
perderá o respeito se fugir às responsabilidades ou se criticar os seus trabalhadores indevida
ou publicamente.
Compreensão: As pessoas desejam ser compreendidas mas é necessário muito esforço para
compreendermos alguém, e as nossas perceções das pessoas são muitas vezes influenciadas
por fatores externos, devida ou indevidamente. Este aspeto depende, portanto, em grande
medida do modo como comunicamos. Quanto melhor comunicarem os diretores e os
3

Adaptado de H. Marshall, Ellel Grange, Reino Unido.
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trabalhadores, mais se compreenderão mutuamente, e mais capazes serão de se valorizar,
confiar e respeitar entre si e deste modo trabalhar juntos mais eficazmente para concretizar
a visão da empresa.
É por isso claro que é preciso uma capacidade especial para gerir e motivar o pessoal e a
mão-de-obra, mas há alguns pontos que podem ajudar a consegui-lo.4 As pessoas são o
recurso mais importante de uma empresa. São criativas, mas só serão criativas até onde
lhes for permitido ser. Estimular a criatividade na direção certa aumentará a produtividade,
tanto do indivíduo como da empresa. Por conseguinte, um diretor deve:
1. tratar os empregados de modo a que eles não tenham nenhum motivo genuíno de queixa
ou de insatisfação, e
2. motivar os empregados de forma a que o seu desempenho tenha um elevado nível de
produtividade.
Expectativas dos empregados face à administração
Os diretores só serão eficazes se cumprirem as expectativas dos seus empregados. Empregados
competentes esperam ser tratados com justiça e com respeito, enquanto lhes são fornecidas
as instalações, o equipamento e os sistemas necessários ao desempenho das suas tarefas. Para
estar motivado, um empregado espera poder participar na definição daquilo que é esperado
dele, ter a oportunidade de provar o que vale e saber qual o grau do seu desempenho. Se o seu
desempenho ficar abaixo das expectativas, os empregados dão valor à ajuda para melhorar.
Em contrapartida, se tiverem tido um bom desempenho, esperam uma remuneração em
conformidade.
Níveis de desempenho dos empregados
Existem basicamente três níveis de desempenho: mínimo, esperado e máximo; ou
abaixo das expectativas, dentro das expectativas e acima das expectativas (Figura 7.3). Os
empregados têm geralmente um desempenho a um nível mínimo ou a um nível abaixo das
expectativas quando estão insatisfeitos com as condições de trabalho (i.e., mau ambiente de
trabalho, falta das ferramentas adequadas ou salário baixo). Quando não estão insatisfeitos,

Apresentar o desempenho,
mínimo; inferior ao esperado
		

Desempenhar os seus
deveres conforme esperado
eficaz e eficientemente

Insatisfação dos empregados

Desempenho excelente;
fazer mais do que o
esperado

Satisfação dos empregados

Figura 7.3. Os três níveis básicos de desempenho dos empregados e as duas principais causas
para os empregados terem desempenhos abaixo ou acima das expectativas.

4

Muito deste material é adaptado de Mol, A. 1984. Motivating your farm labour. Pretoria, SA: Folio Publishers.
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têm tendência a trabalhar ao nível esperado, desempenhando fielmente os seus deveres.
Nesta situação, um empregado não tem nem satisfação nem queixas do seu trabalho. No
entanto, os empregados podem fazer mais do que o esperado, quando retiram satisfação do
desempenho das suas funções. Nesta situação, as condições de trabalho são boas, o salário
é suficiente, os relacionamentos são bons mas, acima de tudo, o trabalho é agradável e
compensador, porque há uma experiência de sucesso, há responsabilidade e participação nas
tomadas de decisão e existe reconhecimento dos resultados. Por conseguinte, para encorajar
a satisfação profissional entre os empregados:
• Satisfazer as necessidades dos empregados, para estes não ficarem insatisfeitos.
• Conferir responsabilidade aos empregados e incluir fatores motivadores nas suas funções,
o que lhes permitirá retirar satisfação do trabalho.
O ciclo de motivação
Quando uma pessoa desempenha uma tarefa
7.2. Alguns fatores que motivam ou
com dedicação porque gosta de o fazer, essa
desmotivam os empregados.
pessoa está motivada. Assim, a motivação
Motivadores
implica criar uma condição intrínseca que dá
• Segurança do emprego e promoção
energia, ativa ou orienta o comportamento
• Sensação de realização e de utilidade
de uma pessoa na direção de objetivos
• Oportunidade de crescimento pessoal
• Aprendizagem de novas competências
predeterminados (Caixa 7.2). O método
• Um bom salário, regalias e estatuto
básico para motivar uma pessoa num trabalho
Desmotivadores
envolve os seguintes passos:
• Más condições de trabalho
1. Identificar a tarefa que tem de ser feita. Um
• Políticas empresariais frustrantes
trabalho bem definido está meio feito.
• Críticas, ameaças, tratamento injusto
2. Definir com o empregado objetivos
• Poucas oportunidades de progresso
mensuráveis e exequíveis, objetivos esses
• Metas inatingíveis e normas pouco claras
relacionados com a tarefa a executar. Por
• Salário baixo e poucas regalias
exemplo, definir o número de clientes a
Fonte: Adaptado de Bester (n.d.).
visitar por semana ou a quantidade de
sementes a processar por turno.
3. Atribuir ao empregado responsabilidades de
tomada de decisão. As pessoas têm de se sentir identificadas com o problema ou a tarefa,
se se pretende que façam parte da solução ou da produção da mesma.
4. Deixar o empregado desempenhar a tarefa. Enquanto diretor, não interfira. A questão
não é tanto se o empregado está a ser ativo mas sim se a tarefa está a ser realizada, e isso
é da responsabilidade do trabalhador a quem foi atribuída a tarefa.
5. Meça o desempenho do trabalhador em relação aos objetivos definidos no ponto 2.
Dê feedback aos trabalhadores quanto ao seu desempenho. Os objetivos foram alcançados?
Se sim, reconheça e encoraje. Se não, determine os motivos da incapacidade de cumprir
as expectativas e estabeleça meios para melhorar.
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Avaliação do desempenho
As pessoas que permanecem como empregadas de uma empresa fazem-no, geralmente,
porque retiram satisfação de trabalhar para a empresa. Em contrapartida, a empresa
mantém os empregados porque estes apresentam um bom desempenho e contribuem para
a concretização da visão da empresa. A avaliação do desempenho é um meio de garantir um
relacionamento produtivo de longo prazo entre os empregados e a empresa.
A avaliação do emprego é uma função de:
• Resultados, ou o que foi alcançado em termos de resultados mensuráveis (por ex.,
quantidade de sementes processadas ou sacos de sementes vendidos). Esta é uma medida
objetiva relacionada com a(s) tarefa(s) da função, tal como descrita(s) na descrição de
funções.
• Comportamentos ou o desempenho do indivíduo. Isto está relacionado com as
competências, o estilo, a maneira de estar e a aparência de uma pessoa e é, portanto, mais
subjetivo.
De um modo geral, deve ser dado mais peso às medidas objetivas do desempenho, mas a
componente subjetiva não pode ser descurada, especialmente em cargos que impliquem
muita interação pessoal, como nos cargos comerciais. De facto, nesse tipo de cargos, os dois
aspetos podem estar altamente correlacionados.
As quatro fases da avaliação de desempenho
A avaliação de desempenho é uma parte integrante da atividade da empresa. Por um lado,
é uma parte constante do relacionamento diretor-empregado, uma vez que o desempenho
diário é monitorizado e sendo dado um feedback sob a forma de encorajamento ou de
medidas corretivas.
No entanto, a avaliação do desempenho é também uma atividade estruturada e formal,
que é geralmente desempenhada anual ou semestralmente, em especial relacionada com a
remuneração e a promoção. Por forma a garantir que o processo é conduzido satisfatoriamente
de modo a alcançar os resultados desejados, existem tipicamente quatro fases:
• Planeamento da avaliação do desempenho. Os empregados têm de saber que a avaliação
formal do desempenho terá lugar em determinadas alturas, e têm de conhecer o formato
e os critérios utilizados para a avaliação. Isto requer um planeamento e uma comunicação
dos procedimentos aos empregados. O ponto de partida correto para este planeamento são
descrições de funções bem definidas e compreendidas. Posteriormente, os empregados,
em conjunto com os diretores, definem objetivos e marcos importantes para as tarefas, tal
como indicadas na descrição de funções. Finalmente, as datas e o formato das avaliações
profissionais são definidas e comunicadas aos empregados.
• Execução da avaliação. As avaliações de desempenho não devem ser encaradas como
confrontos entre diretores e empregados, mas sim como oportunidades para fazer avaliações
objetivas do desempenho e dar um feedback construtivo nas duas direções. Por conseguinte,
a avaliação tem de ser executada de modo profissional e edificante (Caixa 7.3).
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• Avaliação do desempenho profissional.
Caixa 7.3. Erros comuns na classificação do
A avaliação do desempenho de uma
desempenho dos empregados.
pessoa deve ser o mais objetiva possível,
• Familiaridade – ignorar problemas devido a
concentrando-se
amizades.
• Rever a avaliação. No final da avaliação,
• Primeiras impressões – ser-se influenciando
reveja o programa e discuta-a com
por primeiras impressões, em vez de definir
o empregado. Ouça atentamente e
os verdadeiros problemas.
responda adequadamente às perceções
• Desempenho passado – a avaliação atual ser
influenciada por avaliações anteriores.
e ao feedback da pessoa. Discuta a
•
Desempenho
recente – concentrar-se nos
avaliação do desempenho em relação
problemas
mais
recentes e não em todo o
aos pontos fortes, conquistas, pontos
horizonte
do
desempenho.
fracos e deficiências do empregado e às
• Estereótipos – fazer uma avaliação
suas necessidades de desenvolvimento.
tendenciosa, baseada em perceções pessoais
Certifique-se de que o mais importante da
sobre o empregado.
mensagem ou o resultado da avaliação é
completamente compreendido e conclua
a revisão, marcando uma reunião de planeamento de desempenho. Finalmente, preencha
os requisitos administrativos da avaliação.
Lidar com um desempenho fraco dos empregados
Um mau desempenho não deve ser
tolerado numa empresa (Caixa 7.4). Um
mau desempenho leva a uma diminuição
dos lucros mas também provocará o
descontentamento, a falta de entusiasmo
e um empenho reduzido por parte do
restante pessoal. Quando encontrar um
mau desempenho, nunca ataque a pessoa
envolvida nem ignore a má produtividade.

Caixa 7.4. Seja firme quanto às normas,
mas suave com as pessoas.
• Discuta com os empregados aquilo que
eles devem alcançar.
• Permita que os empregados tomem a
maioria das decisões pessoalmente.
• Use os erros como experiências de
aprendizagem.
• Avalie o trabalho através da medição dos
resultados finais.
• Elogie o bom desempenho e ajude a
corrigir o mau desempenho.

Em vez disso, fale sobre o problema
abertamente e ofereça ajuda para encontrarem
uma solução. Os empregados com mau desempenho dão frequentemente desculpas - aceiteas, mas não se concentre nelas nem as deixe desviar a sua atenção. Em vez disso, procure
soluções e identifique o que tem de ser feito para ultrapassar o problema. Juntamente com
o empregado, defina o que este terá de fazer para melhorar a produtividade e o que o
gestor deve fazer para permitir ao empregado melhorar. Cheguem a acordo quanto a um
objetivo de curto prazo e defina uma data para rever o progresso. Encoraje o empregado
por qualquer melhoria no desempenho. Se não houver qualquer melhoria, repita o processo
pelo menos duas vezes, acrescentando um aviso por escrito na última vez. Se o trabalhador
não for capaz de cumprir a norma exigida, então pode não haver outra alternativa que não
seja instituir um processo disciplinar.
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Formar empregados para aumentar a competência
Embora sejam realizados todos os esforços para empregar pessoas competentes nos cargos
onde desempenharão tarefas críticas, é raro todos serem perfeitamente qualificados e
competentes para realizar tarefas de modo eficiente e eficaz. Além disso, à medida que a
tecnologia avança, os empregados podem não dispor das competências necessárias para
fazer o melhor uso da tecnologia melhorada ou das novas formas de desempenhar as
tarefas. Por conseguinte, para qualquer empresa de sementes é essencial uma formação
adequada. Isto pode implicar simplesmente uma demonstração das técnicas melhoradas
aos empregados, tal como empilhar os sacos com uma nova correia transportadora ou
proporcionar oportunidades de formação especializada, tal como para o funcionamento de
um novo equipamento ou a utilização de um software. Seja qual for a situação, um diretor
deve garantir que os trabalhadores têm as competências necessárias para desempenhar os
seus deveres de modo a atingirem não apenas os objetivos quantitativos mas também a
qualidade necessária dos resultados.
Motivos para a formação e o desenvolvimento dos empregados
A formação tem a ver com a melhoria do conhecimento, das competências e da experiência
de um indivíduo ou grupo, de modo a aumentar a produtividade e a avançar no sentido da
concretização da visão da empresa. O desenvolvimento pessoal não se restringe à formação,
mas inclui tudo aquilo que possa ajudar uma pessoa a crescer em capacidade, competências,
confiança, tolerância, empenho, competências interpessoais, compreensão, autocontrolo e
motivação. A formação não beneficia apenas a empresa, contribui também para a realização
e a satisfação do empregado.
À medida que os empregados obtêm formação e adquirem novos conhecimentos e
competências profissionais, aumentam o seu valor de mercado, ganhando capacidade e
poder. A formação também pode qualificar os empregados para uma promoção para cargos
de maior responsabilidade e proporciona, assim, um estímulo motivador aos empregados.
Eficácia da formação e do desenvolvimento
Para que a formação seja eficaz deve ser
dirigida às necessidades específicas da
empresa e do empregado (Caixa 7.5). Uma
análise de necessidades que analise o perfil
de competências atual dos empregados e as
necessidades de competências operacionais
identificará as lacunas de competências e os
objetivos de formação. Identificar entidades
de formação adequadas pode ser difícil em
algumas situações especializadas, mas o tempo
e o esforço gastos na definição das necessidades
de formação, na obtenção dos melhores

Caixa 7.5. O processo de organizar
formação e o desenvolvimento do pessoal.
1. Determinar as necessidades de formação.
2. Definir objetivos específicos da formação.
3. Compilar o programa de formação,
especificando os tópicos e os resultados
da formação (novas competências ou
mudanças esperadas nos empregados
formados).
4. Utilizar técnicas de formação eficazes e
formadores competentes.
5. Avaliar os resultados da formação.
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formadores e na utilização das técnicas de formação mais adequadas valerá a pena. A
formação pode ser dada informalmente, dentro da organização, ou formalmente, através da
contratação de formadores.
A eficácia da formação é medida não apenas pelo custo-benefício da formação ou o
número de horas que os empregados assistem às sessões de formação, mas também pelas
alterações no comportamento dos empregados, pelo aumento da produtividade e/ou pela
melhoria na qualidade como resultado da formação. Além disso, a eficácia da formação e
do desenvolvimento implica a avaliação de reduções em fatores como a rotação do pessoal,
o absentismo, as queixas do pessoal e as reclamações dos clientes.

Remuneração
Os empregados têm de ser recompensados
pelo trabalho feito, mas determinar o
montante a pagar por um dado trabalho é
frequentemente difícil (Caixa 7.6). Ainda
assim, a compensação tem de ser justa
e suficiente para o trabalho realizado.
Basicamente, um empregado deveria ser pago
de acordo com o que vale para a empresa,
pelo trabalho realizado e pelo empenho e
desempenho.
A remuneração não é uma arma e sim uma
recompensa, e é apenas um aspeto da gestão
de recursos humanos e da motivação dos
empregados.

Recuadro 7.6. Los principios que se aplican
para determinar los salarios.
1. Los salarios deben fijarse con base en los
requerimientos de los puestos (por ejemplo,
las habilidades, esfuerzos y responsabilidades)
y las condiciones laborales.
2. Los niveles salariales deben ir de acuerdo con
los estándares de la industria y del mercado
laboral, o ser definidos según las leyes
laborales actuales.
3. Cuando existen puestos diferentes pero que
tienen los mismos requerimientos, ambos
deben recibir la misma compensación salarial.
4. El nivel salarial de un puesto dado no debe
variar, no importa quién sea contratado para
ocuparlo.
5. Es necesario emplear medios equitativos
para compensar diferencias en lo que los
individuos saben y aportan.
6. La estructura salarial debe ser transparente
y, además, es necesario comunicársela a
los empleados, los comités laborales y los
sindicatos.

Alguns dos fatores a considerar na definição
de salários e vencimentos incluem:
• Oferta e procura. Os empregos variam no
número de pessoas disponíveis para ocupar
o cargo e, por conseguinte, os níveis de
remuneração variam em conformidade.
Nos casos em que há mais pessoas Fonte: Adaptado de Beach (1985).
disponíveis para um determinado cargo, a
empresa pode ter mais margem de manobra no salário ou vencimento atribuído ao cargo.
• Escassez de competências. No setor das sementes, existem determinados cargos que
exigem competências especializadas, nomeadamente, os relacionados com a produção
e o processamento. A escassez de competências entre as pessoas pode exigir a definição
de salários e vencimentos mais elevados, para atrair as pessoas com as qualificações e as
competências necessárias para a empresa.
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• Acessibilidade. Embora os salários e vencimentos constituam, normalmente, uma
proporção relativamente pequena dos custos totais de uma empresa de sementes, continua
a ser necessário obter lucros sustentáveis, pelo que as empresas não têm a liberdade de
pagar salários e vencimentos exorbitantes. Uma vez que os salários e os vencimentos são
uma despesa mensal bastante consistente, podem ter um impacto significativo no fluxo
de caixa. Além disso, os salários e os vencimentos são geralmente contabilizados como
despesas operacionais, influenciando assim os lucros operacionais.
• Concorrência. As empresas de sementes têm de competir pelos seus empregados com as
outras empresas de sementes e outros negócios. Por conseguinte, o nível salarial oferecido
ao pessoal pode ser mais influenciado por fatores externos do que considerações internas.
Para se manterem a par dos níveis salariais do setor, os diretores devem encomendar
pesquisas salariais, analisar anúncios de emprego e discutir com colegas de outros setores,
uma vez que isto ajudará a manter os salários competitivos e a impedir a insatisfação
entre o pessoal.
A remuneração de empregados não é meramente o fornecimento de um salário ou
vencimento com base no tempo. Alguns trabalhos podem prestar-se a uma compensação
baseada no trabalho à peça ou numa escala baseada na produtividade, como é o caso do
pessoal da produção ou dos representantes comerciais. Na maioria dos casos, o custo do
emprego ultrapassa o salário ou o vencimento pagos. Também podem ser oferecidas regalias
acessórias como compensação adicional dos empregados.
Estas podem incluir benefícios como assistência médica, pensões, subsídios de transporte,
horas extraordinárias, bónus anuais, etc. Estas regalias têm de ser bem definidas e especificadas
aos empregados no momento da contratação, para evitar mal entendidos posteriores. Além
disso, as implicações fiscais das regalias acessórias têm de ser determinadas e comunicadas
aos empregados. Em determinados trabalhos, os empregados podem receber o usufruto de
bens da empresa para desempenharem as suas tarefas, como o uso de veículos ou telemóveis.
As condições de utilização destes bens têm de ser claramente especificadas, de modo a que
os abusos ou o uso presunçoso não se tornem um ponto de conflito com os supervisores.

Ideias-chave
1. A gestão de recursos humanos é uma parte integrante da gestão estratégica de uma
empresa, uma vez que uma empresa não é nada mais nada do que as pessoas empregadas.
Uma empresa de sementes pode ou não empregar um profissional de recursos humanos,
mas isso não diminui a necessidade de todos os diretores deverem estar capacitados para
a gestão de pessoas, para seu bem e para a consecução da visão da empresa.
2. A gestão de recursos humanos começa pela identificação e definição das tarefas críticas
da empresa e pela determinação das qualificações e competências que os empregados
têm de dispor para desempenhar essas tarefas. Uma empresa não deve empregar mais
pessoal do que o absolutamente necessário para desempenhar as tarefas críticas.
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3. O recrutamento de empregados é uma questão de procurar as pessoas que melhor se
adequam aos cargos necessários para a empresa. Assim que as pessoas apropriadas são
recrutadas, fazem uma indução, para as introduzir na estrutura empresarial, as familiarizar
com a visão da empresa e para se estabelecerem no seu novo cargo. Isto garante que serão
parceiros produtivos na atividade da empresa.
4. Para motivar os empregados, os diretores reconhecem que as pessoas podem estar
insatisfeitas ou satisfeitas com as condições de trabalho da empresa. A insatisfação
promove o descontentamento e desmotiva o pessoal, ao passo que os empregados que não
têm queixas relativas às condições de trabalho e aos relacionamentos no local de trabalho
cumprirão em geral o esperado. As pessoas, normalmente, só terão um desempenho
acima das expectativas se retirarem muita satisfação e realização pessoais do seu trabalho.
5. O ritmo rápido dos avanços tecnológicos exige que os empregados desenvolvam
continuamente os seus conhecimentos e competências. Os diretores que identificam
necessidades de formação, que proporcionam oportunidades de formação e promovem o
desenvolvimento de competências do pessoal melhorarão o desempenho dos empregados
e a produtividade dos cargos.
6. A compensação do pessoal é uma questão de adequar o nível salarial às qualificações,
às responsabilidades e às condições de trabalho do cargo, mantendo ao mesmo tempo a
congruência com o mercado de trabalho e as normas do setor. As estruturas salariais têm
de ser bem definidas e comunicadas, para evitar mal entendidos e desconfiança.
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Gestão geral de uma empresa 		
de sementes
Até agora, foram abordados de forma sistemática vários componentes da gestão de uma
empresa de sementes. No início, foi apresentada uma ideia geral sobre alguns fatores
essenciais necessários para o crescimento do setor de sementes. Estes incluem fatores
sobre os quais a empresa de sementes tem influência direta, nomeadamente, a carteira
de produtos, o desenvolvimento e manutenção de uma base de agricultores de sementes
e o estabelecimento de uma rede de distribuição para fornecer sementes aos agricultores.
Entre os fatores externos necessários para o desenvolvimento do setor das sementes, uma
regulamentação nacional facilitadora, um aumento da produtividade dos agricultores e
indústrias de grãos em funcionamento foram consideradas prioridades.

Considerando estes aspetos, uma empresa de sementes tem de ter uma visão para orientar
a direção da sua atividade. Sem uma direção clara não é possível um progresso real ou, no
mínimo, será difícil medir o progresso. No entanto para fazer progressos são necessárias
estratégias. As três principais estratégias para uma empresa de sementes são a do marketing,
da produção e das finanças. A estratégia de marketing formula os objetivos de vendas de
uma carteira de produtos que é concentrada no cliente e determina meios para alcançar
esses objetivos. A estratégia da produção planeia o modo como será produzida, processada
e embalada a semente necessária para venda, com uma qualidade que cumpre ou ultrapasse
as expectativas do cliente e as exigências regulamentares. Entre a estratégia de marketing
e a da produção encontra-se a função da investigação. Esta visa produtos melhorados,
adaptados e adequados ao mercado, que possam ser produzidos de forma económica e
produtiva. A estratégia financeira determina a rentabilidade das estratégias de marketing
e de produção combinadas, em conjunto com os custos operacionais quotidianos das
atividades do negócio. Também estabelece meios de financiar, gerir, monitorizar e avaliar
despesas, rendimentos, ativos e passivos.
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Em grande medida, todos os negócios são a soma das pessoas que trabalham na ou para
a empresa. A gestão de recursos humanos, portanto, não deve ser nunca negligenciada,
independentemente da dimensão e do âmbito da empresa. Os gestores são especialmente
responsáveis nesta área, uma vez que identificam as tarefas críticas, recrutam as pessoas para
funções para executarem essas tarefas e implementam sistemas para compensar, motivar,
avaliar e disciplinar os funcionários.
A gestão de indústria de sementes é, por isso, um empreendimento abrangente. Uma
análise holística do ambiente da indústria de sementes, em conjunto com um empenho
completo na visão, um entendimento claro das estratégias e a dedicação para os deveres
de gestão diários do negócio são fundamentais para alcançar um mínimo de sucesso. Este
capítulo final apresenta mais algumas ideias sobre assuntos e exigências da gestão geral de
uma empresa de sementes.

Características de um diretor-geral competente
Um diretor-geral de uma empresa de sementes está envolvido na coordenação de todos
os componentes da empresa, necessários para concretizar a visão. Isto implica formular e
implementar as estratégias de produção, de marketing e financeira, monitorizar e avaliar
o progresso, e implementar melhorias para garantir que a empresa progride. Associado
a isto está a gestão do capital humano da empresa. De modo a cumprir este papel de
multifacetado, os seguintes atributos pessoais são úteis:
• Coragem e visão
• Confiança e perseverança
• Calma e racionalidade sob pressão
• Disponibilidade para deixar os funcionários assumirem responsabilidades e fazerem
o seu trabalho
• Capacidade de reconhecer e satisfazer as necessidades dos funcionários de modo
a poderem desempenhar o seu trabalho eficazmente
• Capacidade de comunicar eficazmente para conseguir um entendimento correto
• Orientação para os resultados e o desempenho
• Proatividade por oposição a reatividade
• Capacidade de estabelecer prioridades, dando primazia às questões mais importantes
• Capacidade de aprendizagem constante para obter o conhecimento e as competências
necessárias
• Capacidade de se concentrar em atividades que são produtivas
• Trabalho de acordo com o cronograma e com elevada qualidade
No contexto de uma posição de gestão dentro de uma organização foram identificadas duas
variáveis de comportamento fundamentais (Blake et al. 1964). A primeira é uma preocupação
com ou paixão pela, produção e os resultados, enquanto a outra é uma preocupação com as
pessoas e com o seu bem-estar. Estas duas preocupações podem apresentar graus de expressão
e a sua combinação influencia a cultura e o ambiente da empresa (Figura 8.1; Caixa 8.1).
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Os diretores que têm uma preocupação
Caixa 8.1. Qual é a cultura e o ambiente
mínima tanto pelas pessoas da organização
organizacional?
como pela produção inculcarão, muito
O conceito de cultura da empresa refere-se ao
provavelmente, atitudes semelhantes nos
conjunto de princípios e valores subjacentes
seus subordinados e colegas, tendo como
que são mantidos e defendidos na empresa.
resultado uma produção reduzida e um
É o modo como as coisas são realizadas numa
estado de espírito deprimido. No caso de os
empresa. O ambiente, em contrapartida, referese às interações diárias e à natureza das relações
diretores demonstrarem extremos opostos de
entre as pessoas da empresa. Estes dois aspetos,
preocupação pelas pessoas e pela produção,
cultura e ambiente, interagem e influenciam a
a cultura empresarial pode segui-los. A
motivação e a satisfação dos funcionários, bem
organização avançará para uma cultura de
como o modo como os clientes e o mundo
um ambiente de trabalho confortável (i.e., a
encaram a empresa.
“zona de conforto” onde a amizade e as boas
Fonte: Adaptação de Burke and Litwin (n.d.)
relações são prezadas, enquanto se espera
que a produção aconteça como subproduto
de boas relações), ou surgirá uma orientação exclusiva para os resultados (onde se espera
que as pessoas se esforcem por produzir resultados mas não se espera que participem em
tomadas de decisão nem no planeamento do trabalho). O melhor estilo de gestão é aquele

Preocupación por las personas

Elevada
ZONA DE
CONFORTO
• Vamos ser amigos
• A produção
acontecerá

PARTICIPAÇÃO
COMUM
• Moral elevado
• Vamos produzir

MEIO
CAMINHO

PREOCUPAÇÃO MÍNIMA
• Produção baixa
• Moral baixo

Baixa
Baixa

EXCLUSIVAMENTE
RESULTADOS
• Trabalhar muito
• Manter o silêncio

Preocupação com a produção

Elevada

Figura 8.1. Grelha de gestão que ilustra as combinações do grau de preocupação com as pessoas
e preocupação com a produção no ambiente organizacional da empresa.
Fonte: Adaptado de Blake et al. (1964).
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em que se dá uma ênfase quase igual às pessoas e à produtividade. As relações humanas e o
bem-estar são considerados importantes, bem como os resultados de produtividade. Para
avançar para esta situação, em que as pessoas têm uma participação comum na produção,
os diretores têm de analisar primeiro os seus próprios padrões de comportamento, avaliar a
eficácia da equipa e diagnosticar as principais áreas problemáticas da organização. Depois
disto, podem ser implementadas medidas corretivas pessoais e organizacionais para reforçar
a cultura organizacional de melhoria da eficácia da gestão.
Não é comum um gestor ser totalmente competente ou capaz de lidar com todas as
exigências diárias de gerir o funcionamento total uma empresa de sementes, mesmo que seja
pequena. As exigências da gestão das estratégias financeira, de produção e de marketing são
imensas, em particular à medida que o negócio cresce. Sempre que um gestor reconhecer
uma fraqueza pessoal numa ou em mais áreas, ou quando simplesmente não houver tempo
suficiente para dar a atenção necessária a cada componente, seria sensato empregar mais
pessoas. Escolher as pessoas certas a contratar para cargos de gestão fundamentais ou para
qualquer cargo da empresa, na verdade, é essencial para o sucesso. Demore o tempo que
necessitar para definir o cargo, as suas funções, os indicadores de desempenho, as áreas de
responsabilidade e as qualificações necessárias.
No caso de ser criado e preenchido um novo cargo com uma pessoa adequada, o diretor
tem de delegar alguma autoridade no funcionário desse cargo. No entanto, esta delegação
de autoridade não envolve uma perda de controlo, receio comum a muitos gestores
relativamente à delegação. A delegação implica um tipo diferente de controlo — o diretor
já não desempenha a tarefa em si, mas supervisiona e aconselha a pessoa que desempenha a
tarefa. Assim, à medida que um negócio de sementes cresce, é provável que o diretor sénior
se envolva cada vez mais na supervisão dos funcionários. Nesses casos, os bons diretores
estão preocupados com a satisfação das necessidades dos seus funcionários enquanto
trabalham no cumprimento das suas funções. Isto exige bons sistemas de comunicação,
estruturas de notificação claras, indicadores de desempenho mensuráveis e uma visão
claramente compreendida e partilhada na empresa. Acima de tudo, um diretor-geral tem
de ter capacidade de liderança.
Estilos de liderança
Gestores e líderes não são sinónimos. Estritamente falando, os gestores envolvem-se na
gestão dos aspetos técnicos de um negócio, tal como coisas e processos, enquanto os
líderes lideram pessoas (Beierlein et al. 2008). Os gestores pretendem principalmente
alcançar elevadas eficiências técnicas, fazendo bem as coisas certas. Também garantem que
os subordinados têm o ambiente, as ferramentas e os recursos necessários para alcançar
objetivos de produção. Os líderes, em contrapartida, procuram atingir o maior benefício
possível das atividades das pessoas.
Os diretores-gerais de empresas de negócios combinam os dois papéis, mas a liderança é o
componente maior, uma vez que a gestão técnica é geralmente delegada nos subordinados.
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Existem tantos estilos de liderança quantos líderes, e haverá sempre um líder, bom ou mau.
Quer se trate de gerir uma pequena equipa de pessoal de marketing ou uma grande empresa
internacional, o estilo de liderança de um gestor é fundamental para o desempenho da
equipa e da empresa. O comportamento de um líder tem uma influência significativa sobre
as emoções de um empregado no trabalho e, por conseguinte, contribui para o ambiente da
empresa. Resumidamente, o estilo de liderança refere-se aos padrões de comportamento que
um líder usa em diferentes situações. Influenciados pelos nossos motivos internos, valores,
ambiente cultural e pelo modo como fomos ensinados, cada pessoa tem inconscientemente
tendência a ter um determinado estilo natural de liderança.
Os especialistas em gestão desenvolveram vários esquemas de classificação de estilos de
liderança. Daniel Goleman (2002), no seu livro “Primal Leadership”, descreve seis estilos
de liderança. Nenhum deles é bom ou mau, mas cada um deles tem um momento e um
lugar certos. Um líder extraordinário é capaz de usar uma variedade de estilos de liderança
e alternar habilmente entre eles, dependendo das circunstâncias presentes.
O estilo visionário
Um líder visionário motiva através da apresentação à equipa de uma visão de longo prazo
bem articulada e pede aos empregados as suas perspetivas sobre a visão. O líder usa um
equilíbrio de feedback positivo e negativo, indica para onde ir mas não como chegar lá e
deixa assim espaço à criatividade e à inovação dos empregados, na sua luta para avançar no
sentido da visão. O desempenho dos empregados é avaliado em relação à visão. Este estilo
é adequado quando é necessária uma nova direção e novas estratégias ou quando é formada
uma nova equipa.
Quando bem utilizado, este estilo terá um efeito positivo no longo prazo sobre o ambiente
organizacional. O estilo visionário não é adequado a situações de emergência ou quando se
pretende motivar especialistas mais experientes ou pares.
O estilo orientador
Os líderes que têm este estilo ajudam os empregados a encontrar e compreender os seus
pontos fortes e fracos específicos, associando-os ao mesmo tempo a objetivos e aspirações
profissionais. Estes líderes encorajam também o desenvolvimento profissional de longo
prazo dos elementos da equipa. O líder delega missões desafiantes, proporciona instruções
continuadas e feedback, e pode, temporariamente, sacrificar os padrões de desempenho
imediato a favor do desenvolvimento no longo prazo.
Este é um estilo adequado para a construção de competências e capacidades de um indivíduo
no longo prazo e pode ter um efeito positivo de longo prazo no desempenho da equipa.
O estilo aglutinador
A pessoa que tem este estilo de liderança está principalmente preocupada em promover
interações pessoais amigáveis, criando harmonia dentro da equipa ou da organização, tendo
tendência para evitar quaisquer confrontos relacionados com o desempenho. O líder dá
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mais ênfase à resposta às necessidades emocionais dos empregados do que às necessidades
laborais, dá atenção e cuida da “pessoa completa”, realçando frequentemente coisas para
manter as pessoas “felizes” e confortáveis”.
O estilo de afiliação melhora o estado de espírito e é adequado, acompanhando o estilo
visionário, para motivar em situações de stress ou, temporariamente, como uma espécie de
recompensa. Quando usado de modo inadequado, pode evitar situações emocionalmente
perturbadoras, como feedback negativo ou provocar o afastamento dos objetivos
organizacionais e produtivos.
O estilo democrático
O estilo de liderança democrático constrói o empenho através da participação dos
empregados e do desenvolvimento coletivo de decisões, promove o trabalho de equipa,
ouve e valoriza as opiniões e confia na sabedoria coletiva. Os empregados têm liberdade
para desenvolver a direção adequada para eles próprios e para a tarefa atribuída. O estilo
democrático ajuda a gerar novas ideias, construir consenso (envolvimento coletivo) e dá
espaço às preocupações dos empregados e às normas. Quando mal feito, em contrapartida,
pode ter como resultado muitas reuniões e parecer que se escuta muito mas que muito
poucas ações efetivas são realizadas.
O estilo definidor de ritmo
Estes líderes têm um forte impulso para obter resultados e liderar através do exemplo.
Definem objetivos desafiantes e entusiasmantes para as pessoas, esperando excelência e,
com frequência, exemplificando-os pessoalmente.
Têm expectativas elevadas e contam que os elementos da equipa saibam qual é a lógica
subjacente ao que está a ser modelado. No entanto, têm tendência a hesitar em delegar e
podem retirar responsabilidade aos elementos da equipa se o desempenho esperado não se
produzir rapidamente.
Se necessário, arregaçam as mangas e salvam a situação pessoalmente ou dão instruções
detalhadas quando os empregados enfrentam dificuldades. A utilização deste estilo de
liderança leva a resultados de curto prazo mas, no longo prazo, este estilo pode levar à
exaustão e a um declínio no desempenho. É usado, idealmente, para obter resultados com
uma equipa motivada e competente.
O estilo dominante
O líder dominador dá muitas diretivas, controla apertadamente as atividades, faz microgestão e espera uma obediência imediata dos empregados. Estes líderes dependem de feedback
negativo ou corretivo e motivam através da explicitação das consequências negativas do não
cumprimento. Esta abordagem é adequada em tempos de crise, quando é necessária uma
ação rápida incontestada e com empregados problemáticos que não respondam a outros
métodos de motivação.
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Se usado em demasia como estilo principal de liderança, desmotiva e provoca exaustão e
falta de harmonia na equipa.

Porque fracassam algumas empresas de sementes?
Não é impossível que as empresas fracassem. O
“A má gestão é a maior causa de
fracasso é uma possibilidade e um risco que todos os
insucesso de uma empresa.” 		
gestores de uma empresa de sementes devem ter em
Steve Muhlhauser
consideração e contra os quais se devem proteger.
Falando diretamente, um motivo frequente para uma empresa fracassar é a incompetência.
Incompetência, significa simplesmente que uma pessoa não tem a capacidade necessária
para desempenhar uma função. Felizmente, a incompetência pode ser ultrapassada!
A formação e a implementação de competências aprendidas podem ultrapassar a
incompetência e prevenir assim o insucesso de uma empresa. Assim, em teoria, uma empresa
não tem desculpa para fracassar, pois existem maneiras e modos de obter os conhecimentos,
competências e experiência necessários e de os adaptar à situação da empresa. Claro que
outros fatores podem fazer com que uma empresa fracasse, que podem ser externos à
empresa, como a seca ou dificuldades económicas nacionais. No entanto, mesmo assim,
os bons gestores deveriam antecipar estes fatores, fazendo e implementando planos para os
ultrapassar.
Áreas frequentes de incompetência que podem fazer com que uma empresa fracasse incluem:
• Controlo de custos ineficaz
• Qualidade de produto inadequada
• Falta de planeamento estratégico
• Má gestão do dinheiro
• Produtos com preços baixos
• Contratação das pessoas erradas
• Más relações públicas com os clientes
• Más relações com fornecedores de materiais consumíveis
• Incapacidade por parte da direção de tomar decisões e agir em conformidade
• Controlo inadequado das finanças da empresa
• Assumir demasiados créditos e ser incapaz de os pagar
• Atribuição de demasiado crédito aos clientes
• Contratos de venda à consignação com armazenistas que não fazem uma boa gestão de
os stocks ou que não pagam stocks que venderam
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Em relação às empresas de sementes, o utros fatores que podem levar ao fracasso são:
• Estagnação de produto, i.e., falta de desenvolvimento ou de aquisição de novas variedades
• Má manutenção dos stocks de semente original (sementes do obtentor), o que leva a
contaminação do produto e a variabilidade genética
• Más instalações de armazenamento que provocam a deterioração da qualidade das
sementes
• Falta de atualização relativamente aos desenvolvimentos e tendências agrícolas, de modo
que as variedades se tornam redundantes
• Más relações com os produtores de sementes
Os resultados da incompetência e todos os fatores acima listados levam geralmente aos
três maiores algozes de uma empresa, nomeadamente, falta de dinheiro (liquidez), margens
de lucro reduzidas e demasiadas dívidas (insolvência). Lucros baixos afetam simplesmente
a capacidade de a empresa crescer, investir e acompanhar a inflação. Demasiada dívida,
em particular dívida de risco, tem meramente um impacto sobre os recursos financeiros
para administrar o negócio. Sem dinheiro, um negócio é basicamente incapaz de funcionar
no dia-a-dia, mesmo que os lucros das dívidas quitadas fossem potencialmente elevados.
Estas listas devem servir, por isso, como listas de verificação para avaliar uma empresa de
sementes. Se alguns dos elementos da lista forem evidentes numa empresa, isso deverá servir
de aviso e dever-se-ão tomar medidas corretivas.

Desenvolver um plano de negócios
Este livro apresentou aspetos fundamentais da gestão de empresas de sementes, tal como
o desenvolvimento de uma visão de empresa, a definição das estratégias de marketing, de
produção e financeira, e o estabelecimento de princípios de gestão de recursos humanos. Os
diretores-gerais têm a função de combinar estes aspetos para formar um plano de negócios
coerente, que será usado para orientar a atividade empresarial e servirá de motivador para
pedidos de crédito.
Quando não são realizados ou documentados planos, o diretor perde o controlo do futuro
da empresa e sujeita-a aos caprichos de uma gestão de crise, em vez de planear uma sequência
de acontecimentos que farão a empresa avançar no sentido da visão. Um ditado comum nos
negócios é: “Se falharmos no planear, estamos a planear falhar!”
Redigir um plano de negócios é importante porque:
• Obriga o gestor a atribuir uma ordem lógica a estratégias e atividades.
• Obriga o gestor a refletir de forma realista sobre a empresa.
• Pode ajudar a impedir que se iniciem atividades com probabilidade de fracassar.
• Tornar-se-á o plano de ação vigente, fornecendo orientações sobre como gerir e expandir
o negócio.
• Fornecerá informações necessárias a outros, em especial quando se pretender solicitar um
empréstimo.
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Há planos de curto prazo e planos de longo prazo. A maioria dos gestores faz planos de
curto prazo; por exemplo, diariamente, para fazer com que se executem as tarefas. Em
contrapartida, poucos diretores preparam e documentam planos de longo prazo. Os planos
de longo prazo são importantes para manter o controlo da empresa e para ajudar a empresa
a crescer e a desenvolver-se. O Plano de Negócios é um plano de longo prazo e, portanto,
tem de ser preparado com muita premeditação sistemática.
Um Plano de Negócios pode ser elaborado de várias formas, uma vez que não há regras
rígidas. Ainda assim, deve ser sucinto, compreensível, lógico e bem redigido. O esboço
básico de um plano de negócios pode ter as seguintes secções principais:
• Introdução,
• Sinopse,
• Visão empresarial,
• Análise do ambiente comercial externo,
• Análise interna da empresa, incluindo análise SWOT e outros instrumentos,
• Estratégia de marketing,
• Estratégia de produção,
• Estratégia financeira,
• Gestão e administração,
• Necessidades e propostas de financiamento, e
• Conclusão.

Organização da empresa
As empresas podem ser organizadas numa série de formatos jurídicos e organizacionais
diferentes. As formas mais comuns de organização jurídica são o empresário em nome
individual (ou sociedade unipessoal), a sociedade, a cooperativa, a sociedade por quotas
ou a sociedade anónima (corporação). Quando uma empresa inicia atividade com um
determinado formato jurídico, não tem necessariamente de permanecer nesse formato.
As empresas podem alterar o seu estatuto jurídico ao longo do tempo e em função das
circunstâncias.
Um exemplo de uma dessas alterações de estatuto jurídico é a Seed Co Limited, uma
multinacional, mas uma empresa local de sementes em África (McCarter 2002). As origens
da Seed Co Limited datam de 1940, quando se formou, no Zimbabué, a Seed Maize
Association (Associação da Semente de Milho), que reuniu agricultores para produzir e
comercializar variedades de polinização livre populares. À medida que o mercado de
sementes de milho e de outras sementes de cultivo cresceu, a Seed Maize Association fundiuse com outra associação, a Crop Seeds Association (Associação de Sementes de Cultivo)
para formar a Seed Co-operative Company of Zimbabwe Limited; essencialmente, uma
cooperativa registada de agricultores produtores de sementes.
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A Seed Co-op, como ficou conhecida, cresceu ainda mais e, em 1996, a empresa mudou de
nome, para Seed Co Limited e passou a ser cotada na Bolsa de Valores do Zimbabué. Desde
então, a empresa expandiu-se para uma série de países africanos, estabelecendo unidades de
negócio regionais ao abrigo da estrutura da Seed Co Group.
A escolha da estrutura jurídica é influenciada pelo número de pessoas que criam uma
empresa, pelo tamanho da empresa e pelo modo como os proprietários pretendem
subscrever, atrair, conservar e distribuir o capital próprio. A decisão da estrutura jurídica
mais adequada também tem em conta a regulamentação governamental e as leis tributárias
referentes ao funcionamento das empresas. Portanto, o conselho de advogados e consultores
fiscais é útil quando se decide qual a forma jurídica de funcionamento. Segue-se uma breve
descrição dos principais aspetos de organizações alternativas.
Empresário em nome individual
É a forma mais comum de começar uma pequena empresa. A empresa é fundada, detida
e gerida por uma pessoa, embora possa empregar trabalhadores. Qualquer pessoa pode ter
uma empresa como empresário em nome individual e as formalidades legais exigidas são
poucas ou nenhumas. As empresas em nome individual têm nomes como P. Mwangi T/A
Super Seeds (onde “T/A” significa “trading as” (a atuar como)).
Vantagens:
• A empresa é independente e o proprietário tem o máximo controlo de gestão.
• É simples e flexível.
• As empresas em nome individual exigem pouco capital para começar.
• O proprietário está pessoalmente envolvido e é diretamente responsável, pelo que tem
uma forte motivação para ser bem-sucedido.
Desvantagens:
• O proprietário é diretamente responsável e responsabilizado pelas dívidas da empresa,
por isso, se houver uma crise de dívida, o proprietário pode perder alguns dos seus bens
pessoais para pagar os empréstimos.
• Muitas vezes, sofre de falta de fundo de maneio.
• Pode perder continuidade se o proprietário se ausentar.
Sociedades e cooperativas
Uma sociedade é uma associação de duas ou mais pessoas que constituem e gerem uma
empresa como coproprietários. Também podem ser denominadas “joint-ventures.” As
sociedades são geralmente limitadas a um pequeno número de coproprietários; já quanto às
cooperativas, é comum serem constituídas por muitos coproprietários.
Estas formas de propriedade de empresa são comuns em sistemas de culturas baseados na
comunidade.
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Cada membro ou coproprietário de uma sociedade ou cooperativa paga geralmente uma
quantia à empresa para gerar o fundo de maneio inicial. Os termos da copropriedade são
definidos num acordo ou ato constitutivo de sociedade. Estes acordos definem claramente
as funções e as responsabilidades de cada sócio ou membro e o modo como os lucros ou as
perdas, os ativos e os passivos serão partilhados pelos proprietários.
Vantagens:
• As sociedades permitem a uma empresa nova angariar o fundo de maneio inicial.
• Os sócios podem contribuir com experiência, conhecimentos, competências, recursos e
ideias para a empresa.
• As sociedades são um bom modelo para a produção de sementes em pequena escala,
especialmente se os agricultores estiverem em zonas contíguas, pois isso permite que todo
o grupo cultive uma variedade, minimizando assim a contaminação das sementes.
• Os sócios partilham responsabilidades e riscos.
• Os sócios partilham lucros.
Desvantagens:
• Todos os sócios são diretamente responsáveis pelas dívidas da empresa.
• Por vezes, é difícil e aborrecido tomar decisões.
• Diferendos entre sócios podem arruinar a empresa.
• Um dos sócios pode fazer muito mal à empresa — isto é particularmente verdade no caso
de uma empresa de sementes, em que um sócio introduz outra variedade de sementes no
esquema de produção, contaminando assim toda a colheita.
• A perda ou a saída de sócios pode provocar problemas de distribuição de ativos e capital.
Sociedades dotadas de personalidade jurídica
Em alguns casos, indivíduos ou pequenos grupos podem ter vantagens em registar uma
empresa como sociedade de responsabilidade limitada. Ao fazê-lo, a empresa torna-se uma
entidade jurídica por si própria, separada dos proprietários, embora os estes continuem a ter
controlo direto da empresa, na qualidade de acionistas. Assim, a própria empresa, e não os
seus proprietários, define o negócio e é responsabilizada por dívidas. Por outras palavras, as
responsabilidades (os passivos) da empresa são limitadas aos ativos da empresa. Isto confere
uma proteção legal máxima aos proprietários. Os acionistas são os “diretores” da empresa
da qual dispõem de uma determinada quota da empresa, podendo nomear gestores para
administrarem o negócio em seu nome.
Esta forma de estrutura jurídica também dá continuidade ao negócio, uma vez que a
propriedade pode ser transferida sem interromper o funcionamento do negócio. A empresa
apenas pode ser encerrada por ação jurídica.
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O processo de constituição de uma sociedade de responsabilidade limitada é complicado e
oneroso e, portanto, a maioria das pequenas empresas não funciona, nem inicia atividade
deste modo. No entanto, se uma pequena empresa se expandir, pode ser vantajoso formalizar
a empresa como sociedade de responsabilidade limitada. De facto, para um empreendedor
interessado realmente em constituir uma empresa de sementes, provavelmente é melhor
começar por formar uma sociedade registada, com o aconselhamento de um contabilista ou
advogado competente.
Como assegurar o sucesso de um grupo comunitário de produção de sementes
Frequentemente, formam-se cooperativas e grupos de agricultores para produzir e distribuir
sementes numa base comunitária. Os grupos de agricultores são geralmente boa ideia
porque encorajam uma utilização conjunta de competências, mão-de-obra e recursos,
aumentando ao mesmo tempo o poder de compra ou de venda através da ação coletiva.
Além disso, na produção de sementes, um grupo permite aos agricultores com pequenas
explorações agrícolas alcançar o isolamento necessário, se todos os membros de uma área
contígua cultivarem a mesma variedade ou se concordarem em datas de plantação isoladas
no tempo. No entanto, a formulação e a gestão de grupos é, frequentemente, mais complexa
e difícil do que no caso de empresas detidas por um só proprietário. Uma chave básica para
o sucesso é procurar manter a unidade e a cooperação entre os membros. Isto pode ser
alcançado através do reconhecimento das seguintes questões:
• Os grupos funcionam melhor se forem compostos por pessoas com antecedentes,
circunstâncias e objetivos semelhantes.
• As regras que regulam as atividades do grupo devem ser decididas pelos membros do
grupo e devem ser redigidas sob a forma de constituição aceite por todos os elementos do
grupo.
• Idealmente, todos os membros de um grupo devem ter uma responsabilidade, uma vez
que todos podem contribuir com algo e todos têm uma necessidade a satisfazer.
• Cada membro tem o seu próprio objetivo ou programa. Devem procurar incorporar estes
objetivos nos objetivos do grupo, de modo a que todos os membros fiquem satisfeitos.
No entanto, é preciso ter cuidado para que esses motivos pessoais não interfiram com, ou
impeçam, a consecução do objetivo do grupo.
• É essencial uma boa estrutura de liderança. Os líderes são mais eficazes quando servem e
satisfazem as necessidades daqueles que lideram.
• Uma comunicação aberta e honesta, que procura entender antes de tentar fazer-se
entender, promoverá a transparência e a confiança entre os membros.
• Resolver os conflitos assim que estes ocorrem reduzirá a insatisfação entre os membros.
Conflitos que permanecem por resolver tendem a evoluir para falta de união. Ao resolver
conflitos, devem procurar-se soluções em que todos os envolvidos saiam a ganhar.
Devem evitar-se soluções em que uma parte interessada ganha e as outras perdem. É
possível encontrar soluções vantajosas para todos sem compromissos, mas exigem esforço e
boa vontade da parte de todos os envolvidos na procura da melhor solução. Lembrem-se de
atacar o problema, não a pessoa.
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Gestão do risco
O ambiente empresarial agrícola é particularmente incerto. Não só as empresas agrícolas
e os agricultores têm de enfrentar os caprichos do clima, como o ambiente sociopolítico e
económico está em constante mudança. Além disso, os longos ciclos de vida dos produtos
e processos de produção não conferem às empresas agilidade de curto prazo. Os gestores de
empresas de sementes têm de realizar um planeamento ao longo de horizontes longínquos.
Por isso, é difícil responder rapidamente a alterações do ambiente ou da economia.
As empresas enfrentam risco e incerteza. A incerteza reflete situações em que o resultado
é desconhecido. Pouco se pode fazer em relação à incerteza, exceto tentar introduzir na
estratégia da empresa um determinado grau de resiliência. Esta pode incluir aspetos como
dispor de ativos saudáveis: rácios de passivos, manter um controlo apertado das vendas
a crédito, manter bons níveis de liquidez e stocks de sementes de recurso para contrariar
condições climatéricas catastróficas ou para aproveitar subidas inesperadas das vendas. No
entanto, algumas destas medidas conservadoras podem impedir ou limitar os planos de
crescimento ou de expansão.
O risco descreve uma situação em que os gestores são capazes de determinar a probabilidade
de resultados possíveis quando ocorrem determinados eventos. Na cultura do milho, por
exemplo, a probabilidade de perda de colheitas devido à seca é maior se a seca ocorrer
durante o período de floração do que durante o período vegetativo. Ou, a probabilidade
de deterioração de sementes é superior se as sementes estiverem armazenadas em ambientes
húmidos e quentes. Isto indica, e é bem entendido, que as empresas agrícolas enfrentam os
maiores riscos de condições relacionadas com a meteorologia. No entanto, as empresas de
sementes também podem enfrentar riscos financeiros, em especial relacionados com pedir
ou emprestar dinheiro; riscos legais relativos ao desempenho das sementes e de acidentes; e
riscos pessoais, na eventualidade de saída ou perda de funcionários.
Uma análise regular da empresa quanto a potenciais riscos é fundamental para a gestão
de riscos, avaliando a sua probabilidade de ocorrência e o seu eventual grau de impacto
na empresa, bem como definindo estratégias de prevenção ou mitigação para lidar com o
risco (Tabela 8.1). Cada gestor da empresa fica responsável por implementar a estratégia
de prevenção ou mitigação de riscos. Os riscos considerados como tendo um elevado
impacto e uma elevada probabilidade de ocorrência são particularmente realçados e revistos
com frequência, para garantir que a empresa faz tudo o que é necessário para reduzir a
possibilidade de o risco ocorrer.
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Tabela 8.1. Exemplo de um quadro para estabelecer uma estratégia de gestão de risco numa
empresa de sementes, com dois casos de gestão de risco.
			
		
				
Prevenção ou
		
Sistema de Gestor
mitigação do risco
Objetivo Risco
processos responsável recomendada

Impacto 		
(baixo, Probabilidade
médio, (baixa
Planos de
alto)
média, alta) mitigação

Motivação Pessoal
Gestão de Gestor de
Boa comunicação
Média
Média
Reuniões
dos
desmotivado
Recursos
processamento entre gestor e 			
semanais de
empregados com
Humanos
de sementes supervisores			
planeamento de
consequente 			
			
processamento
redução no 			
rendimento de 			
processamento			
Definição de
Elevada Média
Diretor da fábrica
de sementes			
objetivos de 			
revê semanalmente
				
processamento 			
as necessidades 		
				
adequadas			
de processamento
								
Generar un Desenvolvimento Investigação Diretor de
Objetivos de
Elevada Baixa
Reuniões semestrais
de novos de produtos 		
Investigação marketing 			
entre os
produtos
desadequados			
comunicados ao 			
departamentos
				
Departamento 			
de marketing e de 		
				de Investigação			investigação

Gestão do tempo
Os planos de negócios têm de ser implementados atempadamente. Os cronogramas e os
marcos importantes ajudam os gestores a monitorizar a implementação e a consecução de
objetivos. Devemos comandar o tempo, em vez de deixar que o tempo nos comande a nós.
O tempo é um recurso que pode ser usado eficientemente ou desperdiçado. O tempo, em
si, não custa nada, mas a sua má utilização pode ser uma despesa irrecuperável. Eis duas
dicas importantes a considerar:
1. Faça um cronograma cuidadoso. Comece com os prazos-limite e vá retrocedendo,
definindo tempos ou datas realistas para a conclusão de determinadas tarefas. Comunique
estes prazos a todos os envolvidos.
2. Estabeleça prioridades entre as atividades. A definição de prioridades é o processo de
classificar as tarefas da mais importante para a menos importante. Tenha cuidado para não
deixar que o urgente se sobreponha ao importante. As tarefas importantes são aquelas que
darão um contributo significativo para o valor da empresa. As tarefas urgentes, geralmente,
não contribuem muito para o sucesso da empresa, mas podem consumir muito tempo.
Alguns SIM e NÃO importantes relacionados com a gestão do tempo:
SIM

NÃO

• Enumerar e priorizar tarefas a realizar
• Parar de falar tanto
• Ser pontual
• Tratar das tarefas mais importante primeiro

• Assistir a reuniões inúteis
• Gastar tempo a falar de coisas inúteis
• Chegar atrasado
• Perder tempo
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Melhorar o desempenho da empresa
Todos os gestores deveriam tentar melhorar o desempenho da sua empresa. Há sempre a
possibilidade de fazer as coisas melhor, de modo mais eficaz ou mais eficiente. Numa base
contínua, avalie criticamente cada uma das três estratégias do negócio à medida que estão
a ser implementadas, procure feedback e opiniões dos funcionários e dos clientes, e use
esta informação para rever planos, melhorar estratégias, aumentar as vendas, reduzir os
custos, melhorar a qualidade e aumentar os lucros. Uma melhoria contínua é a marca de
uma boa empresa.
O desempenho que é medido pode ser gerido. Os indicadores-chave de desempenho (“Key
performance indicators” - KPIs) são, portanto, um meio útil de monitorizar o desempenho
da empresa (Tabela 8.1). Podem ser calculados KPIs para uma série de atividades, estados e
resultados da empresa. No entanto, é importante salientar que apenas devem ser registados
e rastreados os KPIs passíveis de ter um impacto significativo no desempenho da empresa.
Podem ser definidos alvos para estes KPIs e o desempenho efetivo pode ser avaliado em
relação aos alvos. Os motivos para quaisquer diferenças positivas ou negativas observadas
servem como oportunidades de aprendizagem e são um estímulo à melhoria.
Planear, implementar, monitorizar e melhorar o desempenho da empresa é um processo
de aprendizagem. O primeiro plano pode não se encaixar perfeitamente ou, na sua
implementação inicial, uma estratégia pode não funcionar perfeitamente. No entanto,
aprendendo com a experiência, a segunda iteração, e as seguintes, podem ser melhoradas.
Durante a implementação, o gestor deve estar disposto a ser flexível e a adaptar-se, tendo
em consideração os desafios, os erros e os fatores incontroláveis. Acima de tudo, não perca a
esperança. Persevere. As recompensas de se adaptar à mudança, lidando com o inesperado e
explorando novas oportunidades, valem bem o esforço — não só para o pessoal da empresa
de sementes, mas também para todos aqueles que são os seus clientes. Uma empresa de
sementes que fornece, de modo rentável, sementes de variedades melhoradas, adaptadas e
adequadas aos agricultores terá um impacto significativo no estilo de vida dos agricultores
e nas economias nacionais. Esta é a visão para o setor das sementes; este é o objetivo que
devemos tentar alcançar.
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Tabela 8.2. Exemplos de indicadores-chave de desempenho, relevantes para uma empresa de sementes.
INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO

MARKETING
• Análise de ciclo de vida ou idade por variedade
• Volume e contribuição de cada produto para as vendas totais
• Quantidade e valor das sementes vendidas por vários distribuidores
• Número de dias do agricultor e presença de agricultores
• Custos de marketing por tonelada de sementes vendidas
• Preço de venda por variedade e tamanho da embalagem
• Rácio de preço de venda e custo das mercadorias
• Rácio de preço de venda relativamente ao preço de grão
• Quota de mercado
• Número e valor de queixas		
INVESTIGAÇÃO
• Rácio de filas de ensaio relativamente a filas de viveiro
• Número de variedades em ensaio preliminar, intermédio e avançado
• Número de variedades em processo de registo
• Número de variedades registadas anualmente
• Custos de filas de ensaio e viveiro
• Desempenho da variedade em ensaios nacionais		
PRODUÇÃO
• Produção bruta atual de cada variedade
• Rentabilidade média por variedade
• Rendimento e produção de sementes de cada produtor de sementes
• Custo médio por tonelada por variedade
• Indicadores de qualidade de sementes, como percentagem de rejeições, percentagem
média de germinação por variedade, percentagem média de defeitos por variedade
• Quilometragem por inspetor de sementes		
PROCESSAMENTO e ARMAZENAMENTO
• Horas/homem por tonelada de sementes processadas
• Custo por tonelada de sementes processadas
• Custos de eletricidade por tonelada de sementes produzidas
• Ganhos/perdas de processamento por cultura
• Tempo de inatividade do equipamento
• Perdas por reconciliação de stocks
• Indicadores de qualidade de sementes, tal como percentagem de germinação		
FINANÇAS
• Apresentação atempada dos relatórios de gestão
• Retorno sobre o capital aplicado
• Margem bruta por produto
• Rácio de liquidez
• EBIT como percentagem do volume de negócios
• Fluxo de caixa
• Despesas em investigação, produção, processamento, marketing e
custos indiretos como percentagem do volume de negócios		
PESSOAL
• Despesas com veículos por quilómetro
• Consumo de combustível e quilometragem mensal do veículo
• Custos de telefone (telemóvel e fixo) por funcionário
• Absentismo por funcionário
• Dias de formação por funcionário por ano
• Rotatividade de pessoal		
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Ideias-chave
1. A gestão geral de uma empresa de sementes implica a coordenação de todos os componentes
da empresa no sentido da visão. A capacidade de liderança é uma necessidade importante
para fazer avançar a empresa em direção à visão.
2. Os líderes competentes têm atributos como visão, competências de comunicação, zelo e
perseverança, sendo ao mesmo tempo capazes de manter o equilíbrio entre uma elevada
preocupação pelas pessoas e uma elevada preocupação com a produção.
3. O insucesso de uma empresa tem como origem a incompetência. No entanto, a
incompetência pode ser ultrapassada através da formação, comunicação e aplicação
de conhecimentos. Os três principais fatores financeiros necessários para manter uma
empresa viva e em crescimento são a liquidez, a solvência e a rentabilidade.
4. Planos de negócios preparados e redigidos constituem uma base sólida para a gestão,
servindo ao mesmo tempo como meio de garantir o financiamento das operações e/ou o
crescimento.
5. As empresas de sementes devem escolher uma estrutura jurídica que confira à empresa
a melhor oportunidade de garantir os investimentos, proteger os seus proprietários,
disponibilizar os meios para uma gestão ideal do negócio e para distribuir o capital e os
lucros entre os proprietários.
6. As empresas enfrentam risco e incerteza. Incorporar um certo grau de resiliência numa
empresa ajudará a evitar a influência de eventos incertos, avaliando ao mesmo tempo o
provável impacto e a probabilidade de ocorrência de riscos e instituindo ações mitigantes
para cada risco potencial, para ajudar a reduzir a possibilidade de ocorrência dos riscos.
7. O tempo é um bem valioso que não pode ser desperdiçado sem consequências graves.
8. A melhoria contínua do desempenho de uma empresa pode ser alcançada através do
rastreio de indicadores-chave de desempenho e da aplicação das lições aprendidas a partir
das mudanças registadas.
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Anexo 1.1. Exemplo de um formulário de reclamações para receber e tratar reclamações
numa empresa de sementes.
Data de receção:
....../........./.......

Reclamação apresentada por:
Visita / Telefonema / Outros

Número de reclamação:

Nome do cliente
Morada:...........
N.º telef.:....
Natureza da reclamação:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Produto:
Variedade:
Dimensão da
		embalagem:
Local de
Quantidade
aquisição:
adquirida:

N.º de rótulo.:
Data da
aquisição:

Condições de armazenamento:
Plantação: Método (manual/máquina) condições do solo:

Fertilizante aplicado: (antes e após a plantação)
Herbicida usado:

Taxa de aplicação:

Data de aplicação....../........./.......
Condições atmosféricas: (antes e após a plantação)
Medidas tomadas: (existências substituídas, visita do agrónomo, verificação do laboratório de CQ
sobre as amostras residuais/ P & G Cert)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Data da medida: ....../........./.......
Resultados
........................................................................................................................................................
Comentários
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Reclamação recebida por (nome):

Data....../........./.......

Cópias para: Direção, Garantia de Qualidade, Investigação

Data....../........./.......

Reclamação inserida no registo de reclamações por (nome):
Custo da resolução:

Data:....../........./.......
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Anexo 1.2. Exemplo de um registo de reclamações com número de rastreio, tipo, resolução e
custo de reclamações
Número de
reclamação
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Data da
reclamação

Natureza da
reclamação

N.º de lote de		
sementes
Resolução

Custo da
resolução

Anexo 2.1. Fatores a considerar na redação de especificações de um contrato.

Fatores gerais
S N
O contrato deve delinear as responsabilidades e obrigações de cada parte interessada		
O modo como o acordo pode ser aplicado deve ser explicitado		
Os recursos que podem ser utilizados se o contrato for anulado		
O contrato cumpre os requisitos legais mínimos do país?		
Um formato de registo simples é suficiente?		
Os agricultores são consultados durante a redação do documento?
A língua é facilmente compreensível pelo agricultor de pequena escala?
O contrato deverá ser escrito na língua local ou deverá ser bilingue?
O funcionário da empresa que está a explicar o contrato entende o documento?
O agricultor tem tempo suficiente para analisar o documento?
O agricultor recebe uma cópia do documento de contrato?		
Signatário do contrato			
Signatário
É importante monitorizar a responsabilização e o desempenho individual ou um
contrato de grupo é suficiente?		
Especificações do contrato			
Duração do contrato
Será mais adequado um contrato de curto ou de longo prazo?		
Padrões de qualidade
O número de classificações foi mantido no mínimo?
Cada classificação tem uma descrição clara de critérios de qualidade facilmente
compreensíveis?		
Quotas de produção
A quota corresponde à capacidade da empresa de processar,
armazenar ou comercializaro o produto?
O agricultor é capaz de atingir a quota com a quantidade de insumo recebida?		
A quota baseia-se em volumes reais de produto para a área plantada?		
A quota baseia-se no nível de insumo recebido da empresa?		
É possível encorajar os agricultores a aumentar a produtividade, atribuindo preços
mais elevados quando objetivos específicos de produção são atingidos?		
Práticas de cultivo
Devem ser disponibilizadas ao agricultor especificações detalhadas sobre
as práticas de cultivo		
Todos os insumos fornecidos devem ser usados nas quantidades corretas
e os agricultores devem seguir as práticas de cultivo recomendadas		
Não devem ser usados quaisquer produtos agroquímicos não autorizados		
Disposições relativas
Os agricultores devem ser informados sobre as decisões relativas aos transportes
à entrega de culturas			
Disposições quanto
Os agricultores devem ser informados sobre a estrutura de preços
aos preços
Os preços devem estar relacionados com as especificações da classificação			
Os agricultores devem ser informados dos prazos e métodos de pagamento		
Os agricultores devem poder verificar o peso dos seus produtos		
Sistemas de seguros
As empresas podem pensar em disponibilizar um seguro aos agricultores		
Assistência técnica
O contrato deve especificar a extensão de assistência prestada pela empresa,
incluindo os deveres do pessoal de extensão		
Gestão
Os agricultores devem ser informados sobre as modo como a empresa
planeia gerir o contrato		
Assistência de insumos
Informações sobre a assistência de insumos são geralmente apresentadas
como anexo ao acordo de contrato		
Fonte: M. Dawes, 2008, comunicação pessoal.
Responsabilidades
Aplicação
Arbitragem
Requisitos legais
Formato do contrato
Compreender o contrato
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Anexo 2.2. Exemplo de um contrato genérico de cultivo de semente.
MEMORANDO DE UM ACORDO
celebrado por e entre
[Empresa de sementes] 							
(doravante denominada “a Empresa”)
e [Produtor de sementes] 							
de 									
(doravante denominado “o Produtor”)
CONSIDERANDO QUE a Empresa é especialista na produção de sementes de cultivo
E CONSIDERANDO QUE o Produtor é um agricultor no distrito de 				
(doravante denominado “a exploração”) adequado para a produção de sementes
E CONSIDERANDO QUE o Produtor concordou em produzir EXCLUSIVAMENTE para a Empresa na
exploração, no ano agrícola com início a 			
(doravante denominado “o referido ano”), sementes
de cultivo utilizando semente parental fornecida pela Empresa
ASSIM SENDO, NO PRESENTE SE DÁ FÉ de que as partes celebraram o seguinte acordo, nos seguintes termos:
1. A Empresa fornecerá ao Produtor, livre de encargos,
kg de 		
semente parental (doravante
denominado “semente parental”) por hectare para plantação em
hectares da exploração. As sementes
serão entregues ao Produtor pela fábrica da empresa em data não posterior a 		 .
2. A semente parental será usada unicamente com o fim de produzir sementes 		 para entrega à
Empresa e com esse objetivo o Produtor:
(a) plantará a semente parental nos hectares supramencionados, em data não posterior a
, em terreno
adequadamente preparado na exploração, na densidade de sementeira por hectare especificada pela Empresa;
(b) o produtor notificará regularmente a Empresa, antes e durante a plantação, sobre o progresso, para evitar/
reduzir erros de plantação;
(c) garantirá que o terreno plantado com a semente parental se encontra a uma distância mínima de
metros
de qualquer outro terreno plantado com milho, que o terreno em questão não foi plantado com a mesma
cultura no ano agrícola anterior (salvo aprovação por escrito da empresa) e que o referido terreno está vedado
para o proteger contra danos de animais;
(d) garantirá que o terreno usado é adequadamente gerido em conformidade com os métodos de conservação
aprovados e que tem instalações de irrigação adequadas para complementar a precipitação na exploração, caso
esta se revele insuficiente, e utilizará as referidas instalações conforme necessário;
(e) tomará todas as medidas necessárias para a adequada fertilização, cultivo e colheita da cultura obtida
a partir da semente parental (doravante denominada “a cultura de sementes”) incluindo a remoção de
qualquer crescimento degenerado e fora do tipo, em conformidade com as instruções recebidas da Empresa,
ocasionalmente, e para esse fim o Produtor manterá uma mão-de-obra adequada na exploração;
(f ) tomará todas as precauções razoáveis contra infestações por insetos e pragas, incluindo a adequada
pulverização da cultura com inseticidas e fungicidas, conforme aprovado pela Empresa;
(g) garantirá que a cultura de sementes é colhida e debulhada assim que possível após o amadurecimento,
dependendo apenas das condições atmosféricas favoráveis, e que se toma especial cuidado para garantir que
nenhuma semente é danificada de modo a impedi-la de germinar;
(h) tomará precauções contra roubo antes e depois da colheita, incluindo durante o processamento;
(i) cumprirá quaisquer instruções dadas pela Empresa, ocasionalmente, relativamente à produção da cultura de
sementes;
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

(j) cumprirá os requisitos estipulados nos _____ [regulamentos nacionais em matéria de sementes];
(k) garantirá que todos os relatórios de inspeção exigidos para a cultura de sementes são atempadamente
obtidos e que o Produtor cumpre os requisitos estipulados nesses relatórios;
(l) notificará atempadamente a Empresa de quaisquer ocorrências adversas que possam ter efeitos sobre a
cultura de sementes.
A Empresa terá o direito, através dos seus representantes devidamente autorizados, a entrar na exploração a
qualquer momento razoável, sem aviso, com o fim de inspecionar o terreno a ser preparado, a produção da
cultura de sementes, os barracões de armazenamento e outras instalações de manuseamento. Do mesmo direito
gozarão os inspetores nomeados pelo governo. As instruções dos inspetores serão estritamente cumpridas.
(a) A Empresa pagará ao Produtor a cultura de sementes produzida pelo Produtor e entregue à Empresa, pelo
montante mínimo de USD/
t.
(b) O pagamento será efetuado no prazo de
dias a contar da data de entrega, sujeito ao cumprimento
por parte do Produtor do disposto neste acordo e desde que as sementes cumpram os padrões de pureza e
germinação exigidos.
Todo o material germoplasma (semente parental e cultura de sementes) permanece propriedade exclusiva da
Empresa. Qualquer material parental não plantado será devolvido pelo Produtor à Empresa, em bom estado, até
ou antes de 		
.
A Empresa escolhe domicilium citandi et executandi em 		
, e o Produtor em _______________.
Qualquer notificação apresentada por uma parte à outra, ou devida de uma parte à outra nos termos do presente
contrato, será realizada por escrito e pode ser entregue nos endereços supramencionados ou enviada por correio
registado para os mesmos, e qualquer notificação desta forma deixada ou enviada por correio nos termos acima
mencionados, será considerada como adequadamente realizada e recebida e, no caso de notificação enviada por
correio, será considerada como entregue no prazo de sete dias a contar da data do correio.
Este acordo constitui a totalidade do contrato entre as partes e nenhuma alteração será efetuada ao mesmo, salvo
se realizada por escrito e assinada pelas partes do mesmo.
Caso alguma das partes cometa uma infração de qualquer um dos termos e condições deste acordo e não a
remedeie no prazo de sete (7) dias a contar da receção de um pedido por escrito para esse efeito, a outra parte,
não faltosa, terá o direito de anular este acordo, sem prejuízo de qualquer pedido de indemnização a que possa
ter direito por incumprimento de contrato ou outros e para reembolso de montantes adiantados. Por cessação
deste acordo, a Empresa terá o direito de exigir ao Produtor que destrua sem demora todas as plantas de milho
produzidas a partir de sementes parentais fornecidas pela Empresa e a cultura de sementes derivada das mesmas
e, caso o Produtor não o faça, a Empresa tem o direito irrevogável de, através dos seus agentes ou representantes,
proceder à referida destruição.

REDIGIDO E ASSINADO EM .......................... NO DIA ........... DE ................................. NA PRESENÇA
DAS TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS:
...................................................... por e em nome da Empresa
COMO TESTEMUNHAS:
1.
2.
REDIGIDO E ASSINADO EM .......................... NO DIA ........... DE ................................. NA PRESENÇA
DAS TESTEMUNHAS ABAIXO ASSINADAS:
...................................................... por e em nome do Produtor
COMO TESTEMUNHAS:
1.
2.
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