




les estão em regiões diferentes, vêm 
de origens diversas e vivem realida
des distintas, Mas têm em comum 
os desafios de gerir um dos negócios 
mais complexos que a economia 
moderna criou: o agronegócio, Afi
nal, a rentabilidade dos produtores 

rurais vem ficando cada vez mais comprometida pela 
queda nas margens de lucro, aumentos constantes nos 
custos de insumos, flutuações nos preços das commo-
dities, além do custo do dinheiro e dos investimentos 
necessários para sustentar o negócio. 

Daniel e Valdirene Veber são os gestores de uma 
propriedade com 108 hectares, na região de Turvo, 
oeste do Paraná, onde plantam milho, soja, têm gado 
de leite e de corte, de onde tiram não só o sustento da 
família, como também uma qualidade de vida invejável 
e a certeza de assegurar perspectivas de futuro pro
missor para seu negócio. O pecuarista Ricardo Oliveira 
Lima conduz seu rebanho e os negócios na ponta do 
lápis - e na tela do computador - em quatro fazendas 
no Vale do Paraíba, SP, cujas terras somam seis mil 
hectares, Walter Horita e sua família administram 32 
mil hectares plantados com algodão, milho e soja em 
pleno oeste baiano, na cidade de Barreiras. 

O segredo do sucesso de todos eles está na gestão 
eficiente de seus negócios e na disposição contínua em 
aprender sempre mais em contabilidade, administra
ção e planejamento, "A realidade vivida pelo agrone
gócio atualmente pede não apenas produtores, mas 
empresários rurais. Empreendedores que saibam usar 
suas informações e as do mercado para tomar decisões 
e planejar sua atividade", analisa o agrônomo e doutor 
em economia aplicada da Esalq/USP Sérgio de Zen, um 
dos orientadores da empresa júnior Adeca (Adminis
tração e Economia Aplicadas ao Agronegócio, da Esalq), 
formada por graduandos que já têm uma respeitável 
carteira de clientes que procuram consultoria para suas 
propriedades em Projetos de Viabilidade Econômica. 
Para Zen, a base da boa gestão está na coleta de i n 
formações, da forma mais precisa possível, sobre os 
custos e receitas da propriedade, que ele chama de TI 
(Tecnologia da Informação).''Não no sentido dos meios 
de comunicação, mas no sentido de ter as informações 
e trabalhar sobre elas para obter resultados." 

Fazer contas, e bem-feitas, virou tarefa tão neces

sária no meio rural quanto conhecer a terra e a tecnologia de produção 
- que também precisa ser gerida e planejada com o cuidado com que 
qualquer empresário conduz seu negócio, da relação com os funcionários 
à adoção de tecnologias, investimentos em maquinário e direcionamento 
da produção e comercialização. Mas, para começar esse trabalho, além 
de disciplina, são necessários alguns conhecimentos básicos de admi
nistração e contabilidade, Não por acaso, vem crescendo a demanda por 
capacitação na forma de cursos, workshops e consultorias em gestão por 
parte dos produtores, cooperativas e empresas do setor, 

Os produtores rurais Daniel e Valdirene Veber, do Paraná, por exemplo, 
conhecem como ninguém suas atividades e sua terra, mas vêm obtendo 
resultados mais satisfatórios em seu negócio e na qualidade de vida da 
família, assim como na rentabilidade de sua propriedade, depois de aderir 
ao programa de gestão Na Ponta do Lápis, criado pela Coamo Agroindus-
trial Cooperativa, sediada em Campo Mourão e que este ano completa 
40 anos, com cerca de 22 mil cooperados, uma receita bruta de cerca de 
4,7 bilhões de reais e processando 3,5% de toda a produção agrícola do 
país. O casal faz parte do grupo de cerca de dois mil cooperados que se 
engajaram no programa - criado em 2004, premiado pela Organização 
das Cooperativas do Brasil e considerado modelo pela Organização das 
Cooperativas do Paraná. "Entramos no programa porque percebemos 
que, mesmo fazendo tudo direitinho, plantando com tecnologia, usando 
nossa experiência, ainda havia muita coisa que precisávamos aprender. 
Sabíamos que poderíamos ter maior rentabilidade com um controle maior 
na administração", analisa Daniel. 

O casal conseguiu aliar a vocação empresarial à harmonia familiar. 
Uma tarefa difícil, pois envolve relações pessoais, familiares - eles têm 
dois filhos adolescentes - e profissionais ao mesmo tempo. E, embora 
disciplina e trabalho duro na produção e na administração sejam seu dia 
a dia, são também alegres, divertidos e vêm na árdua tarefa de gerir seus 
negócios, contabilizando dos custos mais cotidianos, como despesas 
familiares, escolares e de lazer, aos da produção, uma rotina nada mo

nótona. Ao contrário. "Eu já saio de casa 
com uma caderneta de anotações e tudo 
que gasto anoto. O Daniel me passa todos 
os dias os gastos dele, seja com a família, 
seja com a produção, que toda noite pas
so a limpo para um caderno provisório e 
depois para o caderno de anotações do 
programa. No começo, me espantei com 
o volume de gastos que não contabilizá
vamos e o montante que se gastava em 
coisas que podiam ser cortadas, Agora, 
depois de quatro safras com esse método, 
conseguimos ter uma visão clara do que 
gastamos, em relação ao que ganhamos, 



e, assim, podemos planejar nossos próximos passos como produtores", 
explica Valdirene, que se revelou uma administradora nata, com uma 
vocação óbvia para contabilidade e controle financeiro, enquanto Da
niel é o responsável pela produção e pela execução do planejamento 
feito com base nos resultados das contas. "Notamos, por exemplo, que 
o retorno do leite chega a 62%, pouco menos que o da soja (65% na sa
fra do ano passado). Por isso, desenvolvemos um plano de aumento da 
produção leiteira, dirigindo os investimentos à melhoria de pastagens e 
suplementação alimentar, e pretendemos dobrar a produção a médio 
prazo", diz Daniel. Além disso, o acompanhamento contínuo do mercado, 
que se tornou também rotina, à medida que se tornam mais empresá
rios que produtores, permite que o casal planeje sua comercialização de 
acordo com suas necessidades de investimentos e gastos e a partir das 
oportunidades que as cotações futuras apontam. "Neste ano vendemos 
25% de nossa soja, a 40 reais a saca, para entrega em maio, o que vai nos 
garantir um preço muito satisfatório", comemora, complementando que 
"o planejamento da comercialização vem sendo feito sempre a partir do 
estudo de retorno e condições de mercado e tem dado certo", Das simples 
contas, portanto, eles evoluíram sem dificuldades para o planejamento 
estratégico, como consequência da profissionalização. 

De acordo com o presidente da Coamo, José Aroldo Galassini, a ideia 
do programa surgiu da observação da realidade vivida no campo. "Que
ríamos algo simples, de adesão voluntária, educativo e que ajudasse os 
produtores a se profissionalizar, O nome do programa foi sugerido pela 
esposa de um dos idealizadores do projeto, Nei Leocácdio Cesconetto, 
Denise, que é professora. Foi um grande achado, porque o que o produtor 
precisa ter é justamente tudo na ponta do lápis, literalmente, para que 
possa ter rentabilidade, qualidade de vida e evoluir como empresário," 

O programa foi composto inicialmente por um caderno com as pla
nilhas básicas para mensuração de seus gastos, ganhos, retorno e re
sultados, "Começamos com material impresso. Um kit que incluía uma 





pasta, o caderno de anotações, um caderno comum, no qual as despesas 
do dia a dia seriam anotadas, e uma calculadora. Agora já temos o progra
ma informatizado disponibilizado para os produtores (por meio do qual 
também podem acessar os preços das commodities e as informações de 
mercado e planejar o escalonamento das vendas a futuro, entre outros 
serviços), mas a ideia é a mesma. Cada gasto, por menor que seja, tem de 
ser computado", explica Cesconetto, 

Os gastos que fazem parte do cotidiano, tanto da família quanto da 
propriedade, muitas vezes passam despercebidos no cômputo geral das 
despesas e, por isso, foram denominados no programa como''gastos in
visíveis". Outro detalhe importante: despesas familiares e da propriedade 
são separadas, e a receita para as despesas pessoais, no caso da família 
Veber, vem da pecuária de leite, enquanto a produção de grãos garante 
os recursos para investimentos na propriedade. "A lógica que usamos foi 
que a pecuária de leite tem uma receita contínua, enquanto a dos grãos é 
sazonal. Então os dois mil reais mensais resultantes do leite vão para as 
despesas com a família, enquanto a comercialização das safras agrícolas 
cobrem os custos e os investimentos da propriedade", diz. 

A adesão dos cooperados do Na Ponta do Lápis, no entanto, está ligada 
também à proximidade dos agrônomos e técnicos de seu público-alvo, 
"Eles foram treinados e capacitados para auxiliar os produtores e acom
panham de perto os progressos de cada um. É muito comum a cena de 
um agrônomo com os produtores ajudando a fazer contas, tirando dú
vidas e orientando-os sobre as conclusões que os números apontam", 
ressalta Cesconetto,''É a partir do uso da informação como ferramenta 
de tomada de decisões que derivam todos os outros aspectos da gestão 
- recursos humanos, de processos de produção, financeira, tecnológica, 
etc", diz ele, atestando as conclusões do casal Veber, que, ao descobrir o 
retorno do leite, pôde iniciar um planejamento mais focado no aumento 
da produtividade e da rentabilidade da atividade. 

O produtor Walter Horita, de Barreiras, concorda que gerir um negócio 
rural atualmente é uma função que exige mais que a simples experiência 
dos produtores. Assim, ao receber o convite da FMC para um curso de 
gestão empresarial no agronegócio (GEA), formulado pela empresa em 
parceria com a Fundação Dom Cabral, de Belo Horizonte, não teve dúvi
das. Fez um dos módulos, e seus irmãos, Wilson e Ricardo, responsáveis 
pela área de produção das quatro unidades produtivas, fizeram todos os 
módulos do programa, e o resultado foi: "Passei a dar mais atenção aos 
números. Uma diferença decimal, em escala, se torna uma diferença 
enorme, Percebi a partir do curso que havia necessidade de rever meus 
processos". "Estruturei uma gerência contábil-financeira independente, 
inclusive com auditorias externas anuais, com profissionais gabaritados 
para isso, e temos tido ótimos resultados", explica.''Hoje, direciono minha 
produção a partir de um planejamento estratégico, que tem como base um 



orçamento anual e é resultado da análise de custo, da 
previsão de faturamento de cada cultura e da rentabi
lidade." De acordo com a gerente de RH da FMC, Lucy 
Yokoyama, o GEA foi estruturado em 2004, quando a 
empresa constatou grande demanda por formação 
e informação na área de gestão. "Ouvimos os clien
tes, fazemos workshops para formatar os cursos e 
levamos em consideração as muitas variáveis que 
influem no agronegócio", diz ela. Para Alice Mello, 
uma das responsáveis pelo projeto na Fundação Dom 
Cabral, é preciso considerar que "o produtor rural é um 
empresário como outro qualquer e que os desafios 
que se impõem no dia a dia de seu negócio são muito 
grandes e contínuos, O mercado é dinâmico, e as con
dições em que os gestores atuam mudam e agregam 
novos desafios a todo momento". 

Para o pecuarista Ricardo Oliveira Lima, dono 
de quatro fazendas em Minas Gerais e São Pau
lo, esse conceito foi a própria receita do sucesso. 
"Desde 1999 venho mantendo um trabalho com 
a Scott Consultoria, hoje parceira da Bigma, i n i 
cialmente reformando os pastos, e em todo esse 
tempo o planejamento tem sido a base de nosso 
crescimento", diz. Em sua fazenda no Vale do Pa
raíba, a Liberdade Mato Dentro, antigo engenho de 
cana, ele mantém 1.600 cabeças de gado para cria, 
recria e engorda - criados em sistema de pastejo ro-
tacionado intensivo e semiconfinamento. "Ao todo, 
as quatro propriedades atualmente somam cerca 

de 6 mil hectares. Uma boa medida de nosso crescimento, visto que 
começamos com 400 hectares no final dos anos 80." 

Filho de um juiz da comarca de São Luiz do Paraitinga, Rubens Ferreira 
de Oliveira Lima, Ricardo até se formou em direito, em São Paulo, pensando 
em seguir os passos do pai. Mas decidiu trabalhar na fazenda que a família 
havia comprado - e não parou mais. Hoje, só a fazenda do Vale do Paraíba 
tem 1.500 hectares, "E meu objetivo aqui foi otimizar ao máximo o espaço, 
que é mais acidentado que em Minas, usando a rotação de pastos, culti
vados com braquiária e mombaça, adubados e repartidos em forma de 
pizza - o gado passa de um talhão para o outro periodicamente, de forma 
a haver sempre pasto novo à disposição, o que agiliza a engorda e diminui 
custos, terceirizando todos os serviços que podem ser contratados, como 
a utilização de maquinário pesado, e usando os números como base para 
as decisões", define. "Temos planilhas para custos, receita, clima, dietas 
de confinamento, produtividade de cada setor, mas as usamos na prática, 
para aumentar a rentabilidade." 

Nesta época do ano, por exemplo, Ricardo e o consultor Maurício 
Palma Nogueira, diretor da Bigma, que lhe dá assessoria na gestão de 
produção e tecnologia, estão definindo a dieta de confinamento para a 
terminação do gado. "O cálculo que estamos fazendo inclui disponibili
dade e custos de matéria-prima, produtividade desejada em termos de 
ganho de peso e análise do mercado, de forma a projetar o custo versus 
preços de maneira favorável", explica o consultor. Ou seja, se o preço 
da arroba estiver apontando para um cenário mais ou menos favorá
vel, isso vai determinar a "receita" da dieta para a engorda. "Estamos 
assistindo a uma mudança cultural importante, E necessária, Porque o 
agricultor não tinha o hábito de fazer contas e planejar. Mesmo aqueles 
mais profissionalizados, que têm departamentos contábeis e financei
ros, não têm essa disciplina ou, se têm os números, não os aproveitam 
no planejamento, A maioria não contabiliza diversos custos e variantes 
que influem na rentabilidade. E hoje uma fazenda vale pela lucratividade, 
e não pelo patrimônio", acentua Sérgio de Zen, da Esalq/USP, para quem 
termos como fluxo de caixa, custo do dinheiro, lucro operacional, custo 
anual de reposição patrimonial (os recursos que precisam ser alocados 
para a manutenção da atividade) e muitos outros até agora pouco usados 
na administração das propriedades têm de fazer parte do vocabulário do 
empresário rural, como fazem do universo de qualquer empreendedor. 
"O banco quer esses dados para aprovar um financiamento", diz. Fazer 
conta, saber como computá-las, coletar as informações com precisão 
e colocá-las no papel (ou no computador) é a base da gestão. É a partir 
da leitura de seu negócio, de seus números, que é possível manter a ren
tabilidade e crescer, planejar a produção, direcionar os investimentos, 
adotar tecnologias, saber no que e quando investir e traçar objetivos e 
metas, num mercado sempre desafiador'', garante Zen. 
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