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“Estar ocupado nem sempre significa trabalho de verdade. O 

objetivo de todo trabalho é produção ou conquista, e para qualquer um 
desses objetivos deve haver previsão, sistematização, planejamento, 
inteligência e propósito honesto, assim como transpiração. Parecer estar 
fazendo não é fazer.” 

Thomas A. Edison.



 

 

 

 

RESUMO 

O presente estudo tem como finalidade conhecer os fatores que os agricultores 
levam em consideração para a escolha dos fornecedores de insumos para a sua 
propriedade. Trata-se de uma pesquisa de levantamento, onde os dados foram 
coletados de forma quantitativa, por meio de um questionário aplicado a 210 
produtores rurais de Ibiaçá, que estão vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais da mesma cidade. Buscou-se conhecer os critérios que os agricultores levam 
em consideração na escolha de seus fornecedores. Os resultados tinham como 
objetivo orientar equipe de vendas em suas estratégias para a comercialização de 
insumos agrícolas. Como a gestão de vendas é uma ferramenta determinante para o 
sucesso de uma empresa, a fidelização de clientes é um meio para que isso 
aconteça, e em um mercado cada vez mais competitivo como o de fornecimento de 
insumos para o agronegócio, as empresas devem saber o que os consumidores 
buscam em seus fornecedores. Os resultados obtidos, mostram que o produtor rural 
valoriza a confiança, relacionamento e opta por produtos eficientes e que 
apresentam boa relação custo/benefício. 

 
Palavras-chave: Gestão de Vendas, Satisfação, Agronegócio, Fidelização. 
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1 INTRODUÇÃO 

As vendas de uma empresa são determinadas por variáveis como o preço, 

distribuição, prazo de entrega, assistência técnica, além de variáveis incontroláveis 

do ambiente como oscilações da economia. A gestão de vendas é uma estratégia do 

marketing, fundamental para a gestão empresarial, uma vez que é ela que determina 

o sucesso ou fracasso da empresa. 

  A gestão de vendas consiste em elaborar um plano de vendas para que a 

empresa possa aumentar sua força de vendas tendo com isso, sua participação no 

mercado ampliada. É através do plano de vendas que a empresa vai definir seus 

objetivos e traçar suas estratégias para alavancar as vendas. 

A partir do exposto, esse estudo quer saber que fatores os agricultores 

levam em consideração na compra de insumos para sua propriedade. Com o 

crescente número de empresas que vendem os mesmos produtos, estas devem 

criar estratégias para se aproximar cada vez mais seus clientes. 

Com isso foi elaborado um questionário, que foi aplicado aos agricultores, 

onde o mesmo aponta quais os fatores que eles acham mais importantes para a 

escolha dos seus fornecedores. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

O agronegócio é um setor de suma importância para a economia. Segundo a 

CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), o agronegócio representa 

23% do PIB (produto interno bruto) do País, e vem crescendo devido às inovações 

tecnológicas deste setor, como a mecanização agrícola, biotecnologias e inovações 

genéticas que proporcionam um aumento significativo na produção agrícola e 

pecuária. Com este crescimento do setor, o número de empresas fornecedoras de 

insumos para o agronegócio vem aumentando também. Mas com tantas opções de 

fornecedores, este estudo busca saber que critérios os produtores rurais levam em 

consideração no momento de escolher o fornecedor de insumo. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar quais critérios os produtores rurais levam em consideração na 

escolha de fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos para suas 

propriedades. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Fazer um levantamento de quantos agricultores estão associados ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá. 

 Fazer um levantamento do percentual de agricultores que são 

associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá que 

são de pequeno, médio e grande porte; 

 Aplicar um questionário aos agricultores associados ao Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá, buscando saber quais suas 

expectativas perante seus fornecedores de insumos; 

 Identificar quais são os critérios de escolha dos fornecedores; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Em uma atividade competitiva como o fornecimento de insumos para o 

agronegócio, conhecer os clientes é fundamental. Com isso fica mais fácil identificar 

o que o cliente precisa e mostrar a ele como o produto pode resolver essa 

necessidade. Ou seja, quanto mais se conhecer o cliente, maior será a chance de 

realizar a venda. 

O vendedor deve entrevistar o cliente, fazendo perguntas claras e objetivas 

e deixa-lo falar, podendo assim, identificar a necessidade do mesmo, e mostrar as 

opções de produtos e serviços que possam vir a atender aquela necessidade. 

Quando o vendedor conhece os clientes, fica fácil para ele identificar as 

necessidades do mesmo, podendo assim oferecer a solução. Se os vendedores têm 

identificadas as necessidades de seus clientes, as estratégias de vendas podem ser 

elaboradas para oferecer a eles as possíveis soluções. 

Saber o que a concorrência tem a oferecer ao cliente é um fator importante, 

pois se seu preço for maior que o do concorrente, é necessário oferecer mais 

benefícios ao cliente para induzir ele a comprar o seu produto. Bom atendimento e 
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cortesia também podem contar muitos pontos na hora da negociação. Muitas vezes 

são pequenos detalhes que o vendedor deve observar para poder conquistar o 

cliente, o diferencial diante dos concorrentes, conta positivamente na hora da venda. 

Os consumidores estão cada vez mais exigentes na hora da compra, como 

existem muitas empresas que comercializam os mesmos produtos e/ou serviços são 

as vantagens e benefícios exclusivos que cada uma tem que podem definir a venda. 

Por isso a empresa precisa ter estratégias de vendas que possam vir a agregar valor 

aos produtos, esses diferenciais podem ser no atendimento, prazo de pagamento, 

prazo de entrega, assistência técnica entre outros. Isso pode criar uma relação mais 

estreita entre o cliente e a empresa, onde o mesmo mostra ter mais confiança em 

determinada empresa na compra. 

Quando a empresa atende as expectativas de seus clientes, eles ficam 

satisfeitos, de bem com sigo mesmos e com a empresa, o que faz com que essa 

pessoa fale bem da mesma, busque mais pelos seus produtos, e tenha esta como 

primeira opção na hora da compra, pois eles são clientes fidelizados. 

Uma boa gestão de vendas, facilita a aproximação de clientes e 

fornecedores, observando sempre as variáveis, como o preço, a assistência técnica 

e prazos da entrega dos produtos e formas de pagamento são pontos importantes 

para a realização das vendas. 

A empresa deve traçar metas e objetivos para que assim obtenham a fatia 

de mercados desejada e criar uma imagem de competência para passar a confiança 

necessária para conquistar os clientes e atender as expectativas de forma a fazê-los 

pensarem duas vezes antes de comprar da concorrência. 

O objetivo da gestão de vendas é que se tenha o conhecimento de seu 

público alvo, sempre buscar ideias que possam melhorar o negócio, estudar os 

clientes para poder entendê-los, buscando por oportunidades de crescimento.  

Por tudo que foi exposto, acredita-se que este estudo contribuirá em um 

melhor entendimento sobre as necessidades que os clientes têm, e suas 

expectativas diante dos produtos que usam em suas lavouras, bem como os critérios 

que levam em consideração para a escolha dos fornecedores. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE VENDAS 

O sucesso de uma empresa está diretamente ligado as suas vendas, mas 

para que as vendas aconteçam não basta apenas a mesma ter os produtos, o 

processo de vendas deve ser administrado, para se obter métodos eficientes para 

que esse processo ocorra de forma produtiva e gere o lucro esperado para a 

empresa. 

Uma boa gestão de vendas proporciona aos vendedores um trabalho mais 

fácil e ágil, buscando menores custos nas operações, gerando maiores resultados. 

Mas para isso a gestão de vendas deve criar estratégias para despertar o desejo 

nas pessoas por seus produtos e mostrar a elas que seus produtos podem atender 

as suas necessidades. Com isso, as empresas devem montar a sua força de 

vendas, buscar por pessoas adequadas para a atividade e que venha a representá-

la na hora da venda, para assim garantirem a sua fatia de mercado. 

 

Assim que assumir a área de gestão de vendas e antes de se 
encontrar com a equipe, estudar o mercado, olhar detidamente para o nível 
de atendimento dispensado aos clientes, discutir áreas de oportunidades e 
ameaças existentes e enxergar pontos fortes e fracos da área comercial, o 
gestor de vendas deve “olhar” e entender quais são as definições 
estratégicas da empresa. Nelas estão as referencias das direções a serem 
tomadas em gestão, os caminhos básicos a serem trilhados, a forma como 
deverá tratar a personalidade de sua gestão, a relação com o mercado, os 
clientes, os funcionários e tudo o mais que o cerca[...] (MEINBERG, 2012, p. 
01). 

 

A força de vendas é formada por uma equipe de vendedores, profissionais 

que entendem de vendas, sejam eles diretos ou contratados, onde iram buscar 

clientes potenciais e transformá-los em clientes visando a lucratividade da empresa. 

O objetivo é buscar por vendedores que estejam comprometidos com o resultado da 

empresa. 

 

Atualmente, a maioria das empresas do mercado organizacional 
baseia-se em uma força de vendas profissional, que identifica clientes 
potenciais, transforma-os em clientes e expande o negócio; ou elas 
contratam representantes ou agentes dos fabricantes para conduzir a tarefa 
de venda direta. No mercado consumidor, muitas empresas também usam 
uma força de vendas diretas: agentes de seguros, corretores da bolsa e 
distribuidores trabalham para organizações de vendas diretas como Avon, 
Amway, Mary Kay, e Tupperware (KOTLER, 2006, p. 618). 
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Os vendedores procuram por clientes potenciais, fazem uma análise dos 

problemas e oferecem a solução para seus clientes. Mas é a empresa que 

estabelece as metas e objetivos que a força de vendas deve alcançar para 

maximizar os lucros da empresa. A força de vendas deve buscar o aumento dos 

lucros da empresa, e não apenas o aumento do volume das vendas, muitas vezes é 

melhor deixar de vender, do que conceder muitos descontos para que a venda 

aconteça, e não contribuir para a lucratividade da empresa. 

 

As empresas devem definir os objetivos específicos que elas que 
elas esperam que sejam alcançados por sua força de vendas. A ideia antiga 
era a de que a força de vendas deveria vender, vender e vender. Na IBM os 
vendedores deveriam empurrar maquinas e na Xerox eles deveriam vender 
caixas. Eles tinham quotas, e os melhores vendedores atingiam ou 
superavam suas quotas. Mais tarde surgiu a ideia de que o vendedor 
deveria saber diagnosticar o problema do cliente e propor a sua solução. 
Eles não deveriam tentar inicialmente vender um produto especifico. Em vez 
disso, mostrariam como sua empresa poderia ajudar o cliente ou o cliente 
potencial a aumentar sua lucratividade. Buscariam unir sua empresa à do 
cliente para uma parceria de lucro (KOTLER, 2000, p. 638). 

 

A força de vendas desenvolve um plano de vendas, estabelecendo suas 

estratégias metas e objetivos, o que exigem uma administração, onde deixe isso 

tudo claro. 

 

Os empenhos da força de vendas precisam ser administrados. 
Eles são governados por um plano de venda, isto é, a declaração formal 
das metas e estratégias de vendas. A elaboração e o controle dos planos de 
venda são as atividades básicas da administração de vendas 
(CHURCHILL E PETER,2012, p. 528). 

 

A administração das vendas é uma tarefa que envolve vários fatores de 

planejamento, organização, controle e ação para que a empresa obtenha sua fatia 

de mercado satisfatória. Mas para isso o vendedor deve oferecer uma solução para 

o cliente que o deixe satisfeito e o traga benefícios. 

Segundo Chiavenato (2005), vender é um processo de localizar o cliente, 

aborda-lo, convence-lo e fechar o negócio, mas para isso é preciso conhece-lo, 

saber o que ele precisa e quanto esta disposto a pagar. Vender é oferecer algo ao 

cliente que lhe seja útil, para que assim ele tome a decisão de comprar. Para que a 

venda seja eficaz é preciso que o cliente se sinta seguro na sua decisão de comprar. 

Os venderes devem procurar saber qual a necessidades do cliente para sim, 

poder propor uma solução eficaz que lhe atenda essa necessidade. Kotler e Keller 



15 

 

(2012) dizem que “o vendedor deve saber diagnosticar o problema do cliente e 

propor uma solução capaz de ajudar a aumentar a sua lucratividade”. 

Para que a venda aconteça, precisa-se de estratégias de negócios, para 

traçar o caminho mais próximo dos objetivos, o que inclui um processo de formação 

dos vendedores. Esse processo se inicia desde o recrutamento e seleção dos 

vendedores. 

Grewal e Levy (2011), afirmam que a atividade de negócios, como outra 

qualquer uma administração, que envolve planejamento e controle das atividades, 

incluindo recrutamento, seleção, motivação, remuneração e avaliação. 

No planejamento das vendas, o gerente comercial, deve definir como sua 

força de vendas vai atuar no mercado, para isso ele deve observar o tipo de 

estrutura que ela deve ter para poder atender os clientes. Por isso é preciso estar 

atento ao cenário de atuação em que a empresa esta inserida. As estruturas da 

força de vendas são denominadas de estrutura da força de vendas por território, por 

produto e por cliente, ai cabe ao gestor definir qual estrutura atenderá melhor as 

necessidades da empresa. 

 

A estratégia da força de vendas tem implicações em sua estrutura. 
Se a empresa vende uma linha de produtos para clientes usuários finais em 
muitos lugares, ela deverá utilizar uma estrutura de força de vendas por 
território. Se a empresa vende muitos produtos para muitos tipos de 
clientes, pode precisar de uma estrutura de força de vendas por produto ou 
mercado (KOTLER, 2000, p. 640). 

 

Os vendedores devem atender as áreas e os clientes que a eles forem 

estabelecidos por seus gerentes comerciais, não importa qual seja a situação de 

venda, eles devem procurar por clientes potenciais, anunciar os produtos que a 

empresa oferece, responder a questionamentos sobre o que esta sendo oferecido, 

para assim obter o máximo de rendimento em suas vendas. Essas são algumas das 

tarefas que os vendedores que os vendedores precisam enfrentar para terem 

sucesso. 

 

Qualquer que seja o contexto de venda, os vendedores terão de 
realizar uma ou mais das se seguintes tarefas especificadas: 

 Prospecção: busca de clientes potenciais e indicação. 

 Definição: decisão entre alocação de tempo entre clientes 
potenciais e atuais. 

 Comunicação: transmissão de informações de bens e serviços 
da empresa. 
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 Venda: aproximação do cliente, apresentação, resposta a 
perguntas, superação de objeções e fechamento da venda. 

 Suporte: oferta de vários serviços aos clientes – consultoria, 
assistência técnica, intermediações em financiamentos, rapidez nas 
entregas. 

 Coleta de informações: condução de pesquisa de mercado e 
trabalho de inteligência. 

 Alocação: decisão sobre quais clientes não poderão ficar sem 
produtos nos períodos de escassez (KOTLER E KELLER, 2012, p. 595). 

 

Outro fator importante a ser definido, é se a força de vendas vai ser direta ou 

contratada. A força de vendas direta é composta por funcionários da empresa que 

atuam com as vendas e a força de vendas contratada, são corretores e 

representantes comerciais que recebem comissões de vendas. 

Para Kotler e Keller (2012), a empresa poderá usar uma força de vendas 

direta ou contratada. A força de vendas direta é formada por colaboradores da 

própria empresa que trabalham em tempo integral e em caráter exclusivo. 

Vendedores internos fazem negócios trabalhando por telefone no escritório e 

recendo visitas de possíveis clientes e os vendedores externos saem para buscar 

novos clientes. A força de vendas contratada é formada por representantes dos 

fabricantes, agentes ou corretores de vendas que recebem as comissões com base 

em suas vendas. 

Para que a força de vendas seja bem sucedida é preciso buscar por 

vendedores qualificados. Os gerentes de vendas deveram, quando necessário, 

buscar por representantes de vendas para realizar as vendas da empresa. Para o 

recrutamento desses, pode-se buscar sugestões no setor, ou publicar anúncios em 

classificados para um primeiro contato com os candidatos. O ideal é que o 

responsável pelo recrutamento mantenha um banco de dados de candidatos a área 

comercial, pois assim que estiver com necessidade de vendedores, a empresa já 

possa entrar em contato com seus possíveis funcionários. 

 

Qualquer que seja a rota para montar a força e vendas, os 
gerentes de vendas precisarão encontrar vendedores para representar os 
produtos da organização. Para tanto, podem começar a prospecção 
simplesmente pedindo sugestões a seus contatos no setor. Se querem 
encontrar representantes autônomos experientes, os gerentes podem 
realizar uma sondagem em feiras comerciais ou veicular anúncios 
classificados nos jornais locais. Algumas organizações, entre as quais a 
Amway e a Herbalife, utilizam a venda em rede, também conhecida como 
venda em níveis múltiplos ou network. Nesse sistema, os representantes 
autônomos podem aumentar seus próprios ganhos recrutando e 
supervisionando outros representantes de vendas (CHURCHILL E PETER, 
2012, p. 530). 
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Honorato (2004, p. 305) fala que o recrutamento “consiste no processo pelo 

qual o gerente de vendas estabelece uma lista de candidatos qualificados para a 

função”. Após o recrutamento e seleção os candidatos selecionados deverão passar 

por um sistema de treinamento e desenvolvimento, onde conhecerão melhor a 

empresa, os produtos que irão vender e técnicas de vendas, para que assim possam 

buscar os resultados exigidos pela empresa. 

Para Kotler e Keller (2012), os clientes querem que os vendedores 

conheçam bem os produtos, para que assim sejam confiáveis, o que exige das 

empresas um investimento em treinamento de vendedores. O treinamento propicia 

aos vendedores um suporte na hora do atendimento e negociações para que isso 

ocorra de maneira mais ágil e clara, se tornando mais produtivo para a empresa e 

melhor entendido pelo cliente. 

Neste sentido Churchill e Peter (2012) afirmam que o treinamento serve para 

dar ritmo aos novatos e agregar conhecimento aos vendedores mais experientes, 

porem o treinamento custa dinheiro para a empresa e tempo aos vendedores, por 

isso é importante que ele seja eficaz. Os treinamentos consomem em media 35% do 

tempo em informações gerais sobre o produto, 30% em técnicas de vendas, 25% em 

informações gerais sobre o mercado e a companhia e 10% em tópicos como a ética 

nas praticas de vendas. 

Kotler e Keller (2012) ressaltam que os novos vendedores podem ficar de 

algumas semanas a vários meses em treinamento, o tempo médio dos treinamentos 

é de 28 semanas em empresas industriais, 12 semanas nas de serviços e quatro 

nas de bens de consumo. O tempo pode variar também de acordo com as 

dificuldades das tarefas de venda e o tipo de pessoas recrutadas. 

Após desenvolvido o treinamento os novos vendedores poderão iniciar suas 

atividades, mas esses precisam estar motivados. A motivação da equipe é 

indispensável para a produtividade e um bom desenvolvimento do trabalho. Nas 

atividades de vendas as pessoas que a realizam precisam ser incentivadas a 

realizá-las. A motivação dos vendedores está estreitamente ligada ao sucesso de 

vendas da empresa. Uma vez que motivados, os vendedores se sentirão mais 

determinados a realizar suas vendas. 
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Motivação é o conjunto de “necessidades, metas, desejos e 
forças positivas ou negativas que impelem ou afastam um individuo em 
relação a certas ações, atividades objetos ou condições”. Para os 
vendedores, a motivação é o ímpeto que os mantém produtivos ano após 
ano. Até que ponto os vendedores de sucesso permanecem motivados? “A 
resposta é que eles gostam do desafio de trabalhar com clientes e ser bem 
remunerados por sua habilidade em gerar negócios por meio de 
criatividade, conhecimento, confiança e integridade. Para motivar esses 
vendedores, os gerentes precisam tratá-los como colaboradores”. Esses 
esforços exercem impacto máximo quando incluem o pessoal de apoio, 
além dos diretamente empenhados nas vendas” (CHURCHILL e PETER, 
2012, p. 532). 

 

Um dos meios de se motivar um vendedor é a remuneração, que pode ser 

fixa (salário), variável (comissões), ou uma junção das duas. Kotler e Keller (2012, p. 

600) falam “a maioria dos vendedores precisam de incentivo e estímulos especiais, 

especialmente aqueles que enfrentam desafios diários nas vendas de campo”. 

Posteriormente os vendedores precisam ser avaliados conforme os serviços 

prestados a empresa. Os vendedores passaram por um critério de avaliação das 

vendas, um método de avaliá-los é por meio das metas ou cotas de vendas. 

 

As medidas para avaliar e controlar a força de vendas incluem 
critérios objetivos e subjetivos. O critério objetivo mais conhecido é o 
desempenho dos vendedores em relação às metas ou cotas de vendas. 
As cotas de vendas podem ser expressas em valor (reais, dólares), 
unidades vendidas ou pontos de (em que número predeterminado de pontos 
pode ser dividido para cada real ou unidade vendida). (CHURCHILL e 
PETER, 2012, p. 536). 

 

A gerência de vendas supervisiona os vendedores, e da um feedback a eles, 

mas para isso deve-se obter informações sobre cada vendedor frequentemente para 

qualificar seu desempenho perante suas vendas. 

 

Descrevemos os aspectos de impulsionadores da supervisão de 
vendas – isto é, como a gerencia informa aos vendedores o que eles devem 
fazer e os motiva a fazê-lo. Mas esse tipo de supervisão requer um bom 
feedback, o que significa que é necessário obter regularmente informações 
sobre os vendedores para avaliar seu desempenho. (KOTLER e KELLER, 
2012, p. 601). 

 

Para se avaliar um vendedor a empresa precisa de informações corretas, 

para não formar uma decisão errada a respeito do mesmo, por isso ela deve buscar 

essas informações nos relatórios de vendas, desenvolver avaliações, para assim 

saber qual o desempenho do vendedor. 
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Kotler (2000, p.651) afirmam que “a fonte de informação mais importante é o 

relatório de venda, mas que podem ser obtidas por observações, auto avaliação 

cartas e reclamações de clientes e conversa com vendedores”. 

As empresas devem se preocupar com as vendas, mas além disso, oferecer 

melhores benefícios ao cliente, para desta forma desenvolver uma relação mais 

próxima ente os mesmos. 

Para Churchill e Peter (2012) o sucesso de vendas, não baseia-se em 

apenas vender e vender, elas buscam uma forma de agregar valor para o cliente, 

para construir um processo de fidelização do mesmo. Mas parar isso elas devem 

saber o nível de satisfação dos seus clientes, e ate fazer uma relação de quantos 

clientes deixaram de procurar os produtos da empresa. 

Para essas empresas que visam à construção de um relacionamento sólido 

com seus clientes, a questão ética e de fundamental importância para a 

organização. Muitas vezes vendedores realizam a ação de práticas enganosas para 

realizar a venda o que pode ocasionar na perda do cliente da empresa. 

 

2.2. CONSTRUÇÃO DE VALOR 

Consumidores procuram por produtos que tenham menos custos e maior 

valor, e com isso eles constroem uma perspectiva de valor e baseiam-se nela para 

realizar a compra, e a possibilidade do cliente retornar a comprar da empresa vai 

depender se o produto ou serviço atendeu suas expectativas de valor. Kotler (2000) 

afirma que os clientes buscam pela oferta que oferece maior valor. Eles formam uma 

expectativa de valor e agem com base nela, a probabilidade de satisfação e repetir a 

compra vai depender se sua expectativa de valor foi atendida ou não. 

O cliente é quem vai determinar o sucesso da empresa, sem clientes não 

tem negociações. O que as empresas buscam para ter sucesso e reter e expandir a 

clientela. Os clientes são o motivo de se construir e ampliar fábrica, aumentar 

quadro de funcionários. 

 

O único valor que sua empresa sempre criará é o valor que vem 
dos clientes – os que você já tem e os que terá no futuro. O sucesso das 
empresas está em obter, manter e expandir a clientela. Os clientes são a 
única razão para construir fábricas, contratar funcionários, agendar 
reuniões, instalar cabos de fibra óptica ou se engajar em qualquer atividade 
empresarial. Sem clientes, não há negócios (KOTLER e KELLER, 2012, p. 
129). 
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O valor percebido pelo cliente é uma relação que ele faz entre o custo (valor 

monetário), e todos os benefícios que o produto ou serviço irá lhe proporcionar. 

Esses benefícios são econômicos, funcionais e psicológicos. 

 

O valor percebido pelo o cliente é a diferença entre a avaliação 
que o cliente potencial faz de todos os benefícios e custos relativos a um 
produto e as alternativas percebidas. Já o beneficio total para o cliente é 
o valor monetário de um conjunto de benefícios econômicos, funcionais e 
psicológicos que os clientes esperam de determinado produto em função de 
produto, pessoal e imagem. O custo total para o cliente é o conjunto de 
custos que os consumidores esperam ter para avaliar, obter, utilizar e 
descartar um produto incluindo os custos monetários, de tempo, de energia 
física e psicológica (KOTLER e KELLER, 2012, p. 131). 

 

Quando o vendedor observar que o seu produto tem uma relação custo 

benefício inferior ao da concorrência, ele deve buscar uma forma de melhorar esta 

relação, aumentando os benefícios para esse cliente, ou diminuindo o custo de 

aquisição do produto. Para Kotler e Keller (2012) o valor percebido pelo cliente pode 

se aplicar a situações e proporcionar ensinamentos importantes. 

O vendedor deve avaliar o benefício e o custo total para o cliente em relação 

a concorrência para saber se sua oferta é vista pelo comprador. Se o vendedor 

estiver em desvantagem em relação ao valor entregue, ele pode aumentar o 

beneficio para o cliente ou reduzir o custo para esse cliente.  

Para a empresa construir um valor com o cliente, além de fornecer um 

produto que venha a atender suas necessidades ela deve busca oferecer a ele algo 

que possa beneficia-lo de outras maneiras, a fim de deixa-lo satisfeito com sua 

compra.  

 

2.3 SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES 

A satisfação é a sensação que os clientes vão ter em relação ao 

funcionamento de um produto ou serviço adquirido e essa sensação pode ser de 

prazer ou decepção. De acordo com Kotler e Keller (2012) a satisfação é o 

sentimento de prazer ou de decepção, resultado percebido quanto a suas 

expectativas diante do produto ou serviço adquirido. Se o desemprenho do produto 

não atender as expectativas do cliente, ele ficara insatisfeito, se atender ele ficará 

satisfeito, se for além das suas expectativas ele ficará encantado. São muitos os 

fatores que os clientes levam em consideração para avaliar um produto. É comum 
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que eles tenham percepções favoráveis sobre um produto de uma marca a qual eles 

associam com sentimento positivo. 

Os consumidores formam suas expectativas por meio de compras 

anteriores, recomendações de conhecidos e promessas dos vendedores. Se suas 

expectativas forem muito altas referente ao produto, é provável que ele fique 

desapontado, e se forem muito baixas, não atraíram compradores. 

 

Como os compradores formam suas expectativas? Com base em 
experiências de compras anteriores, recomendações de amigos e colega, e 
informações e promessas de profissionais de marketing e de concorrentes. 
Se as expectativas criadas forem muito altas, o comprador provavelmente 
ficara desapontado. Por outro lado, se forem muito baixas, não atrairão 
compradores suficientes (embora satisfaçam aqueles que comprarem de 
fato). Algumas das empresas mais bem-sucedidas atualmente elevam as 
expectativas e encontram forma de garantir seu desempenho superior. A 
montadora de automóveis coreana Kia obteve êxito no Estados Unidos ao 
lançar carros de baixo custo e alta qualidade com confiabilidade suficiente 
para oferecer garantia de dez anos e 100.000 milhas (KOTLER e KELLER, 
2012, p. 134). 

 

Por isso é importante que as empresas avaliem a satisfação dos clientes, 

para poder retê-los, pois um cliente satisfeito, mantém-se fiel a empresa, fala bem 

da empresa, compra mais a medida que a empresa inova seus produtos, e não se 

importa com outras marcas e propagandas da concorrência. 

 

Empresas inteligentes medem a satisfação dos clientes com 
regularidade porque esse é o segredo para retê-los. De modo geral, um 
cliente altamente satisfeito permanece fiel por mais tempo, compra mais a 
medida que a empresa lança produtos ou aperfeiçoa aqueles existentes, 
fala bem da empresa e de seus produtos, dá menos atenção a marcas e 
propagandas concorrentes e é menos sensível ao preço. Além disso sugere 
ideias de bens ou serviços e custa menos para ser atendido do que um 
cliente novo, uma vez que as transações se tornam rotineiras. Um alto nível 
de satisfação de clientes também tem sido associado a maiores retornos e 
menores riscos no mercado (KOTLER e KELLER, 2012, p. 134). 

 

As empresas podem contratar um comprador misterioso para avaliá-la. 

Estes se passam por clientes potenciais que analisam o desempenho na hora da 

compra na empresa e na concorrência para assim a empresa ficar sabendo seus 

pontos fortes e pontos fracos. 

Não importa o quanto o plano de vendas seja perfeito, erros sempre podem 

ocorrer, por isso é sempre importante que as empresas facilitem o contato do cliente 

para com a empresa para que o cliente possa deixar claro sua crítica. 



22 

 

 

Não importa com que perfeição um programa de marketing tenha 
sido projetado e implementado: sempre haverá erros. A melhor atitude que 
uma empresa pode tomar é facilitar o processo de reclamações. 
Formulários de sugestões, serviço de discagem direta gratuita, sites e 
endereços eletrônicos permitem uma comunicação bilateral rápida. De 
acordo com a 3M, mais de dois terços das ideias de melhorias em produtos 
originam-se do fato de a empresa manter um canal para ouvir as 
reclamações dos clientes (KOTLER e KELLER, 2012, p. 136). 

 

Por isso o melhor que a empresa tem a fazer é facilitar o processo de 

reclamações através de sites e endereços eletrônicos que permitam comunicação 

rápida, formulários de sugestões e serviço de discagem gratuita. 

 

2.4 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE CLIENTES 

Num mercado cada vez mais competitivo e com muitas alternativas, está 

cada vez mais difícil de atrair os consumidores, por isso é que as empresas estão 

buscando formas de serem vistas e mais procuradas pelos mesmos, optam muito 

por propagandas e promoções, uma vez que está cada vez mais trabalhoso para 

atrair os novos clientes. As empresas que querem aumentar sua clientela precisam 

investir em propaganda para ser divulgada aos novos consumidores, buscar formas 

para chamar a atenção do seu mercado consumidor, além disso, buscar novas 

oportunidade de vendas, assim conseguiram a maximização dos resultados. 

 

As empresas que visão expansão de seus lucros e vendas devem 
investir tempo e recursos consideráveis na busca por novos clientes. Para 
geração de leads (contatos de clientes potencias), uma empresa pode 
desenvolver peças de propaganda e divulgá-las por meios de comunicação 
que alcançarão novos consumidores; enviar malas diretas e e-mails para 
clientes potenciais; fazer sua equipe de vendas participar de feiras setoriais 
onde encontrarão novas possibilidades de venda; comprar cadastros de 
consumidores de empresas especializadas; e assim por diante (KOTLER E 
KELLER, 2012, p. 146). 

 

Atrair os clientes é pouco, é de extrema importância para a empresa manter 

os clientes que já possui. Uma pesquisa de satisfação é uma ferramenta bastante 

útil nessa circunstancia, uma vez que é com ela que se pode observar a opinião do 

cliente em respeito a empresa, podendo assim criar estratégias para melhorar os 

pontos fracos e manter a clientela satisfeita. 

Kotler (2006), afirma que o marketing na maioria das vezes se concentra em 

atrair novos clientes, em vez de reter os que já possui. Preocupam-se com as pré-
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vendas e as vendas ao em vez da pós-venda, que é oque fortalece o relacionamento 

com o cliente. 

Para diminuir o número de deserção de clientes, a empresa deve tomar 

algumas medidas como definir e medir a taxa de retenção, distinguir as causas de 

desgaste na relação com clientes e identificar aquelas que podem ser mais bem 

administradas e comparar o valor vitalício do cliente com custos de redução da taxa 

de deserção. 

 

1.Definir e medir sua taxa de retenção. Para uma revista, a taxa de 
renovação de assinatura é um indicador eficaz de retenção. Para uma 
faculdade, pode ser a taxa de retenção do primeiro para o segundo ano ou 
índice de formandos por turma. 

2.Diminuir as causas de desgaste na relação com clientes e 
identificar aquelas que podem ser mais bem administradas. Não há muito o 
que fazer no caso de clientes que mudam de endereço ou saem do negócio, 
mas é possível fazer por aqueles que desertam por baixo nível de serviço, 
produto de má qualidade ou preços altos. 

3.Compare o valor vitalício do cliente com os custos de redução da 
taxa de deserção. Contanto que o custo de desencorajar a deserção seja 
menor do que o lucro perdido, invista na manutenção do cliente (KOTLER E 
KELLER, 2012, p. 146). 

 

Para reter seus clientes as empresas precisam entregar satisfação para os 

mesmos. A satisfação dos clientes é uma barreira para que os mesmos não 

busquem comprar da concorrência, pois o que a empresa lhes oferece está 

atingindo suas expectativas. 

 

2.5 FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

A fidelização de clientes é um processo pelo qual as empresas buscam seu 

sucesso, mas para que isso aconteça, ela precisa estar sempre atenta em seus 

clientes, e fazer por merecer, pois fidelizar os clientes esta cada vez mais difícil em 

um mercado competitivo.  Fidelização de cliente para Sashs (2015), é desenvolver 

um relacionamento construtivo e duradouro entre empresa, funcionários, produtos e 

clientes. 

A decisão de tornar-se cliente de uma empresa é estabelecida no primeiro 

encontro, onde o cliente precisa de um produto e a empresa lhe oferece, e é ai que 

as empresas mostram confiança e concentram-se em meios de fidelizá-lo. Como 

Rissato (2004) diz, para seu cliente ser fiel a sua empresa, ele precisará sentir que 

sua empresa é fiel a ele, e que as empresas além de conquista-los, devem mantê-
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los, pois isso é mais lucrativo. Pois já é comprovado que atrair novos clientes é mais 

caro que manter os existentes. 

 

Engloba técnicas – hoje em dia cada vez mais sofisticadas – 
destinadas a conservar e atrair os melhores clientes, de modo a aumentar 
sua fidelização à empresa. Vários estudos já demonstraram que recrutar 
novos clientes é três a cinco vezes mais caro do que conservar os 
existentes e encorajá-los a consumir mais. Aumentar a fidelidade exige 
detectar as principais causas de insatisfação dos consumidores, 
nomeadamente as razões que os levam a recusar o produto ou serviço ou a 
preferi de um rival. Em seguida, as empresas devem corrigir esses pontos 
fracos e melhorar a qualidade oferecida aos clientes em todas as áreas. A 
meta final é criar uma organização totalmente orientada para o cliente 
(RODRIGUES, CARDOSO, EIRA, 2005, p. 511). 

 

Muitas empresas criam promoções como um processo de fidelização de 

clientes, o problema é que muitas dessas promoções acabam sendo desvantajosas 

para os clientes, o que pode ser um motivo para ele ficar insatisfeito e deixar de 

comprar na empresa. 

 

Você deve estar perguntando: as promoções não fidelizam? A 
grande maioria de promoção campanha para fidelizar é de fato cruel com os 
consumidores e ate ocorre o risco de surtir o efeito inverso do esperado. 
São voltadas ao cumprimento de metas, com preenchimento de cupons, 
cálculos matemáticos, número de pontos acumulados e depois de tudo isso 
o cliente ganha direito a algum brinde, seja um chaveiro, um alfinete ou uma 
bicicleta. Isso se não morrer na praia. Quer dizer esgotam-se os prêmios ou 
acumulam-se muitos pontos mas não o suficiente durante o prazo fixado. 
Podemos ate mesmo ter o número de pontos exigidos e (enervante 
experiência de quem vos fala) não consegui informar o fato ao call center da 
empresa que, por causa da promoção, ficou completamente congestionado 
pelo excesso de chamadas (RISSATO, 2004, p. 38). 

 

Existem várias maneiras de se buscar a fidelização do cliente, mas é muito 

importante que no inicio da relação cliente e empresa, que se satisfaça o desejo do 

consumidor e além disso, que se atenda as suas expectativas, deve-se mostrar que 

a empresa tem mais a oferecer a ele do que a concorrência. 

 

Existem várias maneiras de se chegar até o cliente e iniciar 
programas de apoio, para ajuda-lo a preservar a sua fidelidade, após a 
conclusão da venda. Utilizar mídias sociais e sistemas de e-mail são formas 
novas e poderosas de se conectar com o cliente. Outra rota influente é a de 
publicidade e marketing com amplo foco em propagandas de fidelização e 
atendimento de alta qualidade. As diversas ferramentas e apoios a esses 
programas dependem dos objetivos de uma empresa em formar uma base 
de clientes forte e fiel. A fidelização do cliente só é bem sucedida caso a 
empresa tenha como objetivo o atendimento de alta qualidade, 
comunicações valiosas e os desejos do cliente (SASHS, 2015, p. 10). 
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Ter clientes fiéis significa que a empresa pode se manter estável no 

mercado, pois o que seria da mesma sem seus clientes. São os consumidores que 

irão determinar se ela vai ter sucesso ou irá fracassar, por isso um bom atendimento, 

um bom relacionamento com o consumidor, reflete positivamente nos resultados da 

empresa. 

Sashs (2015) afirma que ter uma base de clientes fiéis a empresa, 

estabelece um fluxo de renda estável, além disso, muitas vezes desperta o interesse 

de novos consumidores. Os clientes que passam por experiências positivas a 

respeito da empresa, divulgaram isso, trazendo novos clientes para dentro da 

empresa. Ser confiável para o cliente constrói novas pontes para a gratificação 

financeira. 

As empresas precisam fidelizar os clientes, pois para ela torna-se mais 

barato e lucrativo manter-se vendendo para os clientes que tem do que buscar por 

novos clientes. Clientes satisfeitos fazem a propaganda boca a boca da empresa, 

tomam menos tempo dos vendedores, além dos elogios que se torna motivador para 

os vendedores. 

 

 Clientes satisfeitos provocam menos estresse. São poucos que 
tendo que lidar com clientes insatisfeitos, não conhecem as pressões que 
tais situações causam. 

 Clientes satisfeitos tomam menos nosso tempo. Lidar com 
queixas e problemas pode consumir muito tempo e eles sempre surgem 
quando você esta mais ocupado. 

 Clientes satisfeitos falam de sua satisfação a outras pessoas, o 
que amplia sua boa reputação. 

 Clientes satisfeitos trazem satisfação ao trabalho e podem 
ajudar a motivar você e sua equipe. 

 Clientes são seres humanos – é normal querer proporcionar 
um atendimento atencioso, prestativo e eficiente (BEE, 2000, p. 14). 

 

Clientes novos são importantes para todas as empresas, porém fidelizá-los é 

trabalhoso, mas é o que pode determinar o sucesso e vida longa a uma 

organização. 

 

2.6 PROCESSO DE COMPRA DO CONSUMIDOR 

O processo de compra do consumidor acontece por etapas. São elas, o 

reconhecimento da necessidade de um produto ou serviço, a busca de informações, 

a avaliação das alternativas, decisão da compra e a avaliação pós-compra. 
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O desenvolvimento não se dá apenas quando o consumidor entra na loja e 

realiza sua compra. Esse processo começa a acontecer ainda quando o comprador, 

percebe, sente a necessidade de algo. Essas necessidades podem ser normais da 

pessoa, como fome, ou podem ser causadas por estímulo ao ver algo que gostaria 

de ter. é nessa fase que os profissionais de marketing mostram aos consumidores 

que seus produtos podem satisfaze-los. 

 

O processo de compra começa quando o comprador reconhece u 
problema ou uma necessidade. A necessidade pode ser provocada por 
estímulos internos ou externos. No primeiro caso uma das necessidades 
normais das pessoas – fome, sede, sexo – sobe para o nível de consciência 
e trona-se um impulso. No segundo caso, em que a necessidade é 
provocada por estímulos externos, a pessoa admira o carro novo de um 
vizinho ou vê um anúncio de férias no Havaí na televisão, o que 
desencadeia ideias sobre a possibilidade de fazer uma compra [...] 
(KOTLER, 2006, p. 189). 

 

Churchill e Peter (2012) afirmam que o impulso que os consumidores têm 

em atender a necessidade é chamada de motivação, e cabe aos profissionais de 

marketing saber o que motivas os consumidores para poder atender essa 

motivação. Depois de ter identificada a necessidade de compra, o consumidor 

procura saber como satisfazê-la. Ele dá mais atenção ao produto quando o vê. 

Então busca por informações e referências do produto, pedem para pessoas 

conhecidas que já possuem ou que conhecem o produto, lê a respeito, busca por 

preços médios na internet. 

 

O consumidor interessado tende a buscar mais informações. 
Podemos distinguir entre dois níveis de interesse. O estado de busca mais 
moderado é denominado atenção elevada. Nesse nível a pessoa é mais 
receptiva a informações sobre um produto. No outro nível a pessoa 
embarca em uma busca ativa de informações: procura literatura a respeito, 
liga pra amigos, vasculha a internet e visita lojas para saber mais sobre o 
produto (KOTLER, 2006, p. 189). 

 

Churchill e Peter (2012), dizem que a busca por informações podem ocorrer 

em cinco fontes básicas.  Fontes internas: se ele já satisfez alguma necessidade 

semelhante no passado, tentará lembrar como fez. Fontes de grupos: consultam 

pessoas conhecidas, essas fontes influenciam bastante na decisão, pois tratam-se 

de fontes confiáveis. Fontes de marketing: essas são informações obtidas em 

embalagens, propagandas, vendedores, mas não geram muita confiança. Fontes 

publicas: são fontes dos profissionais de marketing e outros consumidores como o 
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Instituto de Defesa ao Consumidor, que publica a revista Consumidor S.A. fontes de 

experimentação: são as que os consumidores podem experimentar o produto, tende 

ser a ultima usada antes da compra, pois assim o consumidor tende a se deslocar 

ate o local de venda. 

Depois que obteve as informações que ele buscava, o consumidor analisa 

os produtos que possam a vir a atender a sua necessidade, e vai optar por aquele 

que lhe oferecer mais benefícios. 

 

No estagio de avaliação, o consumidor cria preferências entre as 
marcas do conjunto de escolha e também forma uma intenção de comprar 
as marcas preferidas. Ao formar essa intenção de compra, ele pode passar 
por cinco sub decisões: decisão por marca (marca A), decisão por 
revendedor (revendedor 2), decisão por quantidade (um computador), 
decisão por ocasião (fim de semana), e decisão por forma de pagamento 
(cartão de crédito). As compras de produtos para o dia-a-dia envolvem 
menos decisões e deliberações. Ao comprar açúcar, por exemplo, o 
consumidor dá pouca atenção ao revendedor ou a forma de pagamento. 
(KOTLER, 2006, p. 194). 

 

Para Churchill e Peter (2012), depois de analisar as opções os 

consumidores podem fazer a compra ou não. Eles podem agir rapidamente, 

principalmente se o produto estiver em promoção, ou desistir da compra se as 

opções não atingirem suas expectativas ou também podem adiar a compra se 

decidir economizar dinheiro. 

Depois da compra o consumidor busca por informações positivas sobre o 

produto que comprou, o que lhe deixa feliz, por isso é importante que as 

comunicações de marketing forneçam essas informações para fazer com que o 

consumidor sinta-se bem. 

Churchill e Peter (2012), afirmam que o pós-compra é decisiva para os 

profissionais do marketing, pois se o consumidor tiver repetidamente experiências 

positivas com determinada marca ele pode se tornar um cliente fiel a ela. Mas, além 

desse processo de compra, existem fatores que influenciam os consumidores na 

hora da compra. Esses fatores podem ser sociais, culturais, pessoais e psicológicos. 

A cultura que envolve as pessoas influencia nos desejos de compra das 

mesmas. Com o convívio em um ambiente, as pessoas passam a captar os mesmos 

valores, preferências e comportamento dos que os rodeiam, isso afeta o 

comportamento na hora da compra. 
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Cultura, subcultura e classe social são fatores particularmente 
importantes no comportamento de compra. A cultura é o principal 
determinante do comportamento e dos desejos de uma pessoa. À medida 
que cresce, a criança absorve certos valores, percepções, preferências e 
comportamentos de sua família e de outras instituições. Uma criança criada 
nos Estados Unidos, por exemplo, é exposta aos seguintes valores: 
realização e sucesso, eficiência e praticidade, progresso, conforto material, 
individualismo, liberdade, humanitarismo e juventude (KOTLER, 2006, p. 
173). 

 

Churchill e Peter (2012) afirmam que um dos meios mais importantes que 

afetam o comportamento do consumidor é a sua cultura. As pessoas mostram sua 

cultura ao afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes 

e praticas que refutam esses valores. 

Consumidores são influenciados também por fatores sociais como família, 

grupos de referências papéis sociais e status. É importante analisar o público alvo e 

avaliar seus gostos, pois os grupos em que esses individuo esta inserido influencia 

no seu comportamento na compra. 

 

As pessoas são significativamente influenciadas por seus grupos 
de referência de pelo menos três maneiras distintas. Os grupos as expõe a 
novos comportamentos e estilos de vida. Além de influenciar suas atitudes e 
sua auto-imagem, fazem pressões que podem afetar as escolhas reais de 
produto e marca. As pessoas também são influenciadas por grupos aos 
quais não pertencem. Grupos de aspiração são aqueles aos quais se 
espera pertencer, e grupos de dissociação são aqueles cujo valores 
comportamentos são rejeitados (KOTLER, 2006, p. 177). 

 

Fatores pessoais como a classe social, estilo de vida, individualidade, idade, 

também afetam no comportamento de compra dos consumidores. A cada etapa da 

vida as necessidades de consumo são diferentes, pessoas casadas e solteiras 

também possuem costumes diferentes, por isso que deve prestar atenção no 

consumidor para poder saber o que ele precisa. 

 

As decisões do comprador também são influenciadas por 
características pessoais, como idade e estagio de vida, ocupação, 
circunstancias econômicas, personalidade, auto-imagem, estilo de vida e 
valores. Como muitas dessas características têm impacto sobre o 
comportamento do consumidor, é importante para os profissionais do 
marketing conhecê-las bem (KOTLER, 2006, p. 179). 

 

Os fatores psicológicos, são aqueles impulsos, anseios e desejos que 

iniciam o processo que leva a compra. 
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[...] Um conjunto de fatores psicológicos combinados a 
determinadas características do consumidor leva a processos por decisão e 
decisões de compra. A tarefa do profissional do marketing é entender o que 
acontece no consciente do comprador entre a chegada do estímulo externo 
e a decisão de compra. Quatro fatores psicológicos – motivação, percepção, 
aprendizagem e memória – influenciam a reação do consumidor aos vários 
estímulos de marketing (KOTLER, 2006, p. 182). 

 

É importante que os vendedores entendam o comportamento de compra o 

consumidor, isso agiliza o processo de compra, pois fica mais fácil identificar o que o 

cliente precisa e facilita para o vendedor mostrar como o seu produto irá atender a 

sua necessidade. 

 

2.7 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

O agronegócio brasileiro é uma atividade rentável devido as suas condições 

climáticas que favorecem ao desenvolvimento do de suas atividades. O Brasil possui 

temperaturas amenas, chuvas permanentes e uma boa quantidade de luz por dia, o 

que favorece as atividades agrícolas e pecuárias e todos os negócios relacionados a 

essa cadeia produtiva. 

 

Moderno, eficiente e competitivo, o agronegócio brasileiro é uma 
atividade próspera, segura e rentável. Com um clima diversificado, chuvas 
regulares, energia solar abundante e quase 13% de toda a água doce 
disponível no planeta, o Brasil tem 388 milhões de hectares de terras 
agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos quais 90 milhões ainda não 
foram explorados. Esses fatores fazem do país um lugar de vocação natural 
para a agropecuária e todos os negócios relacionados às suas cadeias 
produtivas. O agronegócio é hoje a principal locomotiva da economia 
brasileira e responde por um em cada três reais gerados no país (MAPA, 
2004). 

 

O agronegócio reúne todas as atividades de indústria e comércio que estão 

relacionadas com a produção agrícola e de pecuária. Desde a venda dos insumos 

para a produção até o atacado e varejo dos produtos já industrializados. 

 

Denomina-se de agribusiness, agronegócio ou complexo 
agroindustrial (CAI)- termos normalmente usados como sinônimos – o 
conjunto de atividades realizadas pela agropecuária e pelos setores a ela 
vinculados. Portanto, o complexo agroindustrial é o conjunto formado pela 
sucessão de atividades vinculadas a produção e a transformação de 
produtos agropecuários (BACHA, 2012, p. 13). 

 

No Brasil, o agronegócio ficou conhecido a partir dos anos 80, com o 

surgimento da ABAG (Associação Brasileira de Agribusiness e o Programa de 
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Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, Universidade de São Paulo 

(Pensa/ USP). 

 

O termo agribusiness espalhou-se e foi adotado pelos diversos 
países. No Brasil, essa nova visão de “agricultura” levou algum tempo para 
chegar. Só a partir da década de 1980 começa a ver difusão do termo, 
ainda em inglês. Os primeiros movimentos organizados e sistematizados 
surgiram de focos, principalmente em São Paulo e Rio Grande do Sul. 
Nessa época surgiram a Associação Brasileira de Agribusiness (Abag) e o 
Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, 
Universidade de São Paulo (Pensa/ USP) (MASSILON, 2013, p. 5). 

 

O agronegócio é dividido em segmentos, dentre os principais podemos citar 

os segmentos de empresas fornecedoras de insumos, o da agropecuária, o das 

agroindústrias, e o das empresas distribuidoras. 

 

O agribusiness (ou agronegócio) pode ser dividido em, no mínimo, 
quatro segmentos: 

 O segmento I é composto pelas empresas montante, isto é, 
empresas que fornecem insumos à agropecuária; 

 O segmento II é composto pela agropecuária (tanto os 
fazendeiros pessoas físicas quanto os fazendeiros pessoas jurídicas); 

 O segmento III compõe-se das empresas processadoras de 
produtos agropecuários (as agroindústrias); e 

 O segmento IV compõe-se das empresas distribuidoras (seja 
no varejo ou no atacado, vendendo para os mercados internos e externos) 
(BACHA,2012, p. 14). 

 

Em 2014 o agronegócio representava aproximadamente 23% do produto 

interno bruto da economia brasileira, deste dado, 70% é representado pela 

agricultura e a pecuária 30% do valor produzido no ano. 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio em 2014 representa 

entre 22,0% e 23,0% do PIB total da economia brasileira, com cerca de R$ 1,1 
trilhão. As atividades agrícolas representam 70% e a pecuária, cerca de 30% do 
valor produzido no ano. Segundo a Assessoria de Gestão Estratégica do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (AGE/Mapa), esse 
resultado mostra que houve expansão, não apenas da produção das lavouras e 
da pecuária, mas também do setor de insumos, como fertilizantes, defensivos, 
máquinas e equipamentos (MAPA, 2014). 

 
Outro fator em que torna o agronegócio um setor relevante para a economia 

é fato de gerar empregos para 33% da população economicamente ativa. Além de 

45% dos custos das famílias brasileiras serem oriundos da compra de produtos do 

setor do agronegócio. 
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Outros indicadores relevantes para o agronegócio no Brasil 
referem-se à geração de empregos, ao custo para cada emprego gerado e 
à absorção dos gastos familiares. O agronegócio emprega 
aproximadamente 1/3 (um terço) da população economicamente ativa 
(PEA) (cerca de 36 milhões de pessoas). Quanto a quantidade de 
investimento, é relativamente baixa para geração de empregos. Segundo 
informações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES, entre dez segmentos econômicos que geram empregos a menor 
custo, sete são segmentos do agronegócio, com estimativas que apontam 
para a necessidade média de R$ 5.000,00 de investimento para cada 
emprego gerado no agronegócio, portanto, muito menos que em outros 
setores econômicos. Quanto aos gastos das famílias brasileiras, 
aproximadamente 45% deles são de produtos do agronegócio (MASSILON, 
2013, p. 23). 

 

O agronegócio desenvolve algumas funções para o desenvolvimento 

econômico do país como fornecer alimentos para a população, criar divisas para a 

expansão do setor, oferecer empregos a população, gerar capital para compra de 

insumos aumentando o desenvolvimento da economia e ser consumidor de outros 

setores.  

 

A literatura sobre desenvolvimento econômico considera que a 
agropecuária tem, basicamente, cinco funções importantes no processo de 
desenvolvimento econômico, as quais são: 

 Fornecer alimentos para a população total; 

 Fornecer capital para a expansão do setor agrícola; 

 Fornecer mão de obra para o crescimento e diversificação de 
atividades na economia; 

 Fornecer divisas para a compra de insumos e bens de capitais 
necessários ao desenvolvimento de atividades econômicas; 

 Constituir-se em mercado consumidor para os produtos do 
setor não agrícola (BACHA, 2012, p. 24). 

 

O agronegócio é também uma fonte de capital para o desenvolvimento de 

outros setores. Isso ocorre quando os produtores do setor do agrícola cedem 

recursos ou investem para a expansão de outros setores. Além disso, a 

agropecuária é tributada para contribuir outros setores não ligados ao agronegócio. 

 

Por ser um setor de desenvolvimento inicial em uma economia, a 
agropecuária serve como fonte de capital para investimentos em outros 
setores. A transferência de capital da agropecuária para outros setores 
pode ser espontânea ou forçada. A transferência espontânea ocorre quando 
agricultores emprestam recursos a outros setores (através da intermediação 
bancaria) ou investem diretamente em outros setores. A transferência 
forçada ocorre quando o governo tributa a agropecuária (com tributos sobre 
a propriedade da terra, sobre as exportações ou com a discriminação 
cambial) e subsidia as atividades não agrícolas. Um exemplo clássico no 
Brasil foi a existência de taxas cambiais diferentes para o setor agrícola 
exportador e o setor industrial importador na década de 1950. Comprando 
os dólares a preços mais baixos dos exportadores de produtos agrícolas e 
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vendendo-os aos importadores, o governo realizou a transferência de 
capital da agropecuária para o setor industrial (BACHA, 2012, p. 24-25). 

 

A economia possui dois tipos de ferramentas políticas as macroeconômicas 

e as setoriais. As políticas macroeconômicas, são elaboradas para todos os setores 

da economia, o que influencia no desenvolvimento dos mesmos de um modo geral. 

As políticas econômicas setoriais, são desenvolvidas especificamente para cada 

setor, o que vai influenciar diretamente o setor específico, por exemplo, o 

agronegócio.  

 

Existem dois tipos de instrumentos de política econômica: os 
macroeconômicos (ou genéricos) e os setoriais (ou específicos para 
setores). Os instrumentos macroeconômicos são aqueles elaborados para 
toda economia e suas regras, em principio, impactam o desenvolvimento de 
todos os setores da economia sem distinção (tendo, assim um caráter 
genérico). Certas combinações desses instrumentos podem gerar políticas 
especificas para um setor de atividade econômica, como o setor 
agropecuário. Surgem, assim, os instrumentos setoriais (ou específicos) de 
política econômica, que possuem certas especialidades, de modo a afetar 
diretamente o desempenho de certo setor (ou atividade), como a 
agropecuária (BACHA, 2012, p. 28). 

 

As inovações tecnológicas no campo evoluíram rápido e continuam 

evoluindo, o que provoca alterações estruturais nas propriedades e sujeitando os 

agricultores a mudanças e adaptações. Essas inovações impactam diretamente em 

uma maximização produção do setor. 

 

As evoluções ocorreram em varias áreas, como, por exemplo, nas 
apresentadas a seguir: 

 Química: herbicidas, inseticidas, fungicidas, produtos 
veterinários, hormônios e outro; 

 Bioquímica: vacinas, probióticos; 

 Genética vegetal: hibridações, transgênicos; 

 Genética animal: cruzamentos industriais, seleção em 
populações, transgênicos, clonagens, semens sexados; 

 Mecanização: subsolagem, plantios diretos, plantadeiras; 

 Microeletrônica: softwares, internet, comercio eletrônico; 

 Novos matérias: variedades, processados, insumos; 

 Manejo: plantio direto, super adensamento, densidade 
populacional; 

 Nutrição balanceada (MASSILON, 2013, p. 72). 

 

O agronegócio brasileiro, além de estar crescendo, é uma atividade 

fundamental para o País pois, além de representar uma porcentagem significativa de 

todo nosso produto interno bruto, gera muitos empregos e financia outros setores.  
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3 METODOLOGIA 

Segue abaixo o delineamento dos processos utilizados para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto à natureza da pesquisa, esta se caracteriza como teórica-empírica, 

pois trata-se de uma pesquisa realizada a partir de experiências vivenciadas por 

produtores rurais do município de Ibiaçá, vinculados ao sindicato rural do mesmo 

município, mas que tem como base conceitos teóricos sobre a gestão de vendas, 

utilizando fontes bibliográficas já existentes, podendo assim fazer uma análise dos 

critérios que os mesmos levam em consideração na escolha dos fornecedores de 

insumos para as suas propriedades. 

Rampazzo e Corrêa (2008) dizem que a pesquisa teórica caracteriza-se por 

consultas de bibliografias que se faz sobre o assunto, no intuito de fornecer recurso 

ao estudante para refazer caminhos já percorridos para assim poder repensá-los. 

Já a pesquisa de natureza empírica, segundo Rampazzo e Corrêa (2008), 

procura a superação da argumentação teórica com a observação empírica, o teste 

experimental e/ou a mensuração quantitativa quando são usados como critérios para 

a sistematização do que seria ou não científico. 

Esta pesquisa é de caráter quantitativo e qualitativo, pois a mesma teve seu 

desenvolvimento baseado na coleta de dados por meio de um questionário com 

perguntas fechadas, para assim, apontar numericamente a frequência e intensidade 

do comportamento dos produtores rurais do município de Ibiaçá, e através de 

comentários feitos pelos mesmos a respeito de cada pergunta, pode-se 

compreender melhor o seu comportamento de compra. 

Rampazzo e Corrêa (2008), dizem que a pesquisa quantitativa descreve 

amostragens e destaca com exatidão os dados levantados, buscando encontrar 

relações entre variáveis cuja descrição será feita através de dados numéricos. 

No entanto a pesquisa qualitativa fundamenta-se no diálogo, ela procura o 

significado que os atores dão ao fato, porem não se descarta ferramentas de coletas 

de dados na utilizados na pesquisa quantitativa, pois pode vir a mostrar uma ralação 

entre fenômenos particulares, Rampazzo e Corrêa (2008). 
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Trata-se de uma pesquisa exploratória por ter o objetivo de saber mais a 

respeito do problema e assim poder ter ideias para poder resolvê-lo. As pesquisas 

exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Seu planejamento tende 

a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos 

ao fato ou fenômeno estudado (GIL, 2010, p 27). 

Este estudo classifica-se como levantamento pois desenvolve-se através da 

busca de informações de um grande número de pessoas a respeito do assunto a ser 

estudados, para que assim posteriormente possam ser tiradas as conclusões 

mediante as informações coletadas.  

Para Gil (2008), a pesquisa de levantamento caracteriza-se pela 

interrogação direta das pessoas, com o objetivo de conhecer seu comportamento, 

primeiramente busca-se informações de um grupo de pessoas acerca do problema 

estudado e em seguida analisa-se as conclusões correspondentes aos dados 

coletados. Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes 

do grupo estudado, mediante cálculos estatísticos seleciona-se uma amostra 

significativa de todo o universo da investigação. As conclusões obtidas com base na 

amostra podem ser projetadas para a totalidade do universo. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A pesquisa foi aplicada aos produtores rurais vinculados ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ibiaçá, que estavam com cadastro atualizado até o 

momento da coleta do relatório da relação dos mesmos, que foi fornecida pelo 

sindicato. Os produtores totalizam um número de 459 associados. A partir desse 

número foi realizado um cálculo estatístico para obter a população de amostra para 

ser aplicado o questionário e dar continuidade à pesquisa. 

 

COMUNIDADE NÚMERO DE ASSOCIADOS 

Vila Vitória 33 

Três Pinheiros 26 

Secção Pulador 10 

Secção Maito 10 

Secção Fracasso 15 

São Ricardo 12 

São Francisco 2 

Santa Terezinha 46 

Santa Barbará 6 

Rio Telha 45 
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Rio do Meio 40 

Paiol da Várzea 24 

Navegantes 19 

Linha Rossi 13 

Linha Mignoni 3 

Linha Campos 21 

Divino Marques 7 

Divino Faxinal 13 

Butiá Baixo 9 

Campinas 40 

Butiá Alto 11 

Araçá Baixo 21 

Araçá Alto 33 

TOTAL 459 

Quadro 1 - População da pesquisa separada por localidade 
Fonte: Sindicato dos trabalhadores rurais de Ibiaçá/RS(2015). 

 

Como a quantidade de associados por localidade é pequena o tamanho da 

amostra fica grande em comparação com a população. Então optou-se por calcular 

a amostra não a partir de cada comunidade, mas da população total (459). Nesse 

universo, a amostra será de 210 pessoas, que foram distribuídas proporcionalmente 

em cada comunidade. 

 

COMUNIDADE NÚMERO DE 
ASSOCIADOS 

AMOSTRA PELA 
FÓRMULA 

AMOSTRA 
PROPORCIONAL 

Vila Vitória 33 31 14 

Três Pinheiros 26 25 12 

Secção Pulador 10 10 5 

Secção Maito 10 10 5 

Secção Fracasso 15 15 7 

São Ricardo 12 12 6 

São Francisco 2 2 1 

Santa Terezinha 46 42 21 

Santa Barbará 6 6 3 

Rio Telha 45 41 20 

Rio do Meio 40 37 18 

Paiol da Várzea 24 23 11 

Navegantes 19 19 9 

Linha Rossi 13 13 6 

Linha Mignoni 3 3 2 

Linha Campos 21 20 10 

Divino Marques 7 7 3 

Divino Faxinal 13 13 6 

Butiá Baixo 9 9 4 

Campinas 40 37 18 

Butiá Alto 11 11 5 

Araçá Baixo 21 20 10 

Araçá Alto 33 31 14 

TOTAL 459 437 210 

Quadro 2 - Amostra da População 
Fonte: Ederson Defaveri a partir de dados obtidos junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Ibiaçá (2015). 
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Para a coleta dos dados da população da amostra, em um primeiro 

momento, o planejamento era visitar todas as propriedades para assim poder aplicar 

o questionário aos produtores, mas em função do tempo ser pequeno para tantas 

visitas, muitas vezes não encontrar o agricultor em sua propriedade, ou muitas 

vezes a conversa se estender para assuntos que não seriam importantes para a 

pesquisa, optou-se por fazer contato com os agricultores por telefone, demandando 

um menor tempo para se obter todos os dados necessários para dar continuidade ao 

trabalho. 

  

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados dados primários e 

secundários. Os dados primários têm como base informações que não foram 

utilizadas em nenhum estudo, pois foram buscadas pela primeira vez pelo 

pesquisador. Os dados secundários baseiam-se em bibliografias já existentes, que 

estão a disposição do pesquisador, como em livros, artigos e revistas.  

Os dados primários foram coletados através de um questionário (ver 

Apêndice A) com 12 perguntas fechadas, que foram entregues a amostra de 

agricultores e através de comentários de experiências vividas pelos mesmos,  para 

assim serem analisados. Essas perguntas foram elaboradas visando conhecer o 

tamanho da propriedade, quais os tipos de insumos que o produtor usa em sua 

lavoura, qual a relação que os mesmos mantem com os seus fornecedores, o que 

esperam dos mesmos, e os meios que usam para buscar inovações para suas 

propriedades. 

Já os dados secundários foram obtidos em bibliografias existentes, que 

deram suporte para um melhor entendimento do assunto da pesquisa, e através de 

um relatório fornecido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá com a 

relação dos associados por comunidade, para assim ser aplicada a pesquisa. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

As informações coletadas com o questionário foram tabuladas e lançadas 

em planilhas do excel gerando dados mensurados para posterior análise. Os 

resultados quantitativos foram apresentados graficamente em porcentagem, para 

assim poder se ter um melhor entendimento do assunto abordado. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO NEGÓCIO 

Os resultados dos trabalhos de uma empresa comercial estão totalmente 

ligados as suas vendas, por isso o processo de vendas deve ser administrado 

corretamente para que a empresa alcance suas metas e objetivos. Uma boa gestão 

das vendas proporciona à empresa um processo mais eficiente, gerando menores 

custos de operações, aumentando a clientela e consequentemente elevando seus 

lucros. 

Mas para isso a gestão de vendas deve buscar conhecer seus clientes, e 

além disso, saber qual o seu problema, qual a sua necessidade, para assim, poder 

mostrar a ele uma solução eficiente que lhe traga benefícios. Para a gestão de 

vendas que atua com fornecimento de insumos para o agronegócio, conhecer o 

cliente é fundamental, pois com a grande variedade de produtos específicos para 

cada cultura, fica difícil para o vendedor apresentar todos, mas se conhecer o 

produtor, já se sabe qual o produto vai atender melhor sua necessidade.  

O agronegócio é um setor que vem crescendo com o decorrer do tempo, isso 

devido a novas tecnologias do setor que afetam positivamente a produção agrícola e 

pecuária. Segundo informações da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária 

do Brasil (2015), o agronegócio brasileiro ganhou participação na economia do país em 

2015, com 23% de fatia no PIB nacional, ante 21,4% em 2014, o que representa cerca 

de R$ 1,1 trilhão. 

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2016), o PIB nacional apresentou uma retração de 3,8% em 2015, enquanto o do 

agronegócio cresceu 1,8%. Esse resultado mostra que houve expansão, não apenas 

da produção das lavouras e da pecuária, mas também do setor de insumos, como 

fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos. 

O aumento da produção de grãos e carnes foi um dos fatores responsáveis 

por esses resultados do PIB e do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP). 

Tanto a safra de grãos, quanto a produção de carnes, foram as maiores obtidas até 

hoje no Brasil. Para os grãos, em 2014 a safra foi estimada em 193,5 milhões de 

toneladas, e para as carnes, 25,9 milhões de toneladas. 
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Figura 1– PIB do Brasil em 2014 
Fonte: Faculdade CNA 

 

Para 2015, o IBGE (2016) aponta que o crescimento do setor se deve 

principalmente ao desempenho da agricultura. Alguns produtos registraram aumento 

na produção, com destaque para as lavouras de soja, (11,9%) e milho (7,3%). A 

cana-de-açúcar cresceu 2,4%. Na pecuária, estão o abate de suínos (5,3%) e frango 

(3,8%). 

Em 2016, segundo o CEPEA - Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (2016), o PIB do agronegócio brasileiro acumulou alta de 2,45% no 

primeiro semestre do ano frente a igual período de 2015. O destaque segue sendo o 

ramo agrícola, que cresceu 3,64% no período, enquanto o ramo pecuário caiu 

0,14%. 

 Em função disso o número de empresas que atendem esse consumo de 

insumos para a produção agrícola também aumentou. Em consequência disso, este 

mercado está se tornando cada vez mais competitivo, devido a tantas opções que os 

produtores rurais possuem para negociarem seus insumos. 

Segundo o CEPEA (2016), o segmento de insumos agropecuários apresentou 

alta de 0,84% em junho, acumulando aumento de 1,84% no primeiro semestre. 

Observa-se que a variação acumulada ainda é mais modesta com relação aos 

outros segmentos, mas a variação mensal já mostra maior equilíbrio. Entre as 

indústrias acompanhadas neste segmento, para fertilizantes e adubos, espera-se 

redução anual de 9,44% no faturamento, via recuo na projeção da produção anual 

de 2,17% e queda nos preços reais de 7,43% (na comparação entre o primeiro 

semestre de 2016 com o mesmo período de 2015). Ainda de acordo com o CEPEA 

(2016), em junho, houve recuo das cotações externas das matérias-primas utilizadas 
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para a produção dos principais fertilizantes utilizados na agricultura, cenário 

reforçado pela desvalorização do dólar frente ao Real, seguindo a tendência 

observada desde abril. Neste contexto, observa-se elevação no ritmo de aquisição 

de insumos por parte de produtores. 

Quanto à indústria de rações, estima-se aumento de 9,39% no faturamento 

anual, resultado de produção e preços em alta, de 2,90% e 6,31%, respectivamente. 

Segundo o Sindirações (2016), a elevação de preços está atrelada, principalmente, 

às fortes valorizações de milho e soja no mercado doméstico, conforme já destacado 

nos relatórios anteriores. Para a indústria de combustíveis e lubrificantes, estima-se 

recuo anual de 14,86%, diante de preços 9,33% menores e do recuo na produção, 

de 6,10%.   
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação dos resultados proporciona apontar quais são os critérios 

que os agricultores associados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá 

levam em consideração para a escolha de seus fornecedores de insumos para suas 

propriedades. 

 

 
Gráfico 1 - Hectares destinados a lavoura 

 Fonte: O autor (2016). 

 
Os respondentes da pesquisa são em maioria pequenos produtores – até 50 

hectares. Cabe destacar que o sindicato é para produtores que se enquadram na 

categoria “agricultura familiar”, ou seja, que possuem até 80 hectares, porém, alguns 

respondentes podem ter considerado em suas respostas terras arrendadas ou 

plantio em sociedade, o que justifica alguns terem respondido mais de 80 hectares.  
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Gráfico 2 - Onde o senhor compra a maior parte dos insumos? 

Fonte: O autor (2016). 

 

Dentre as empresas que os agricultores compram seus insumos, a maioria 

afirma comprar nas cooperativas ondem vendem seus produtos. Com isso, pode-se 

dizer que estas empresas possuem uma vantagem em relação as outras pois elas 

negociam os seus insumos pelo sistema Troca- troca, o agricultor compra o insumo 

para pagar com o grão que ele vai produzir depois que colhê-lo facilita a negociação, 

beneficiando o produtor – que irá pagar somente na safra, e a cooperativa que, além 

de vender já está garantindo o recebimento do grão. Ainda assim, se somados o 

percentual das empresas que comercializam variada linha de produtos (38%) e 

vendedores que visitam a propriedade (19%), o comércio de insumos se destaca, 

havendo espaço para estratégias de vendas das empresas para conquistar o 

produtor. 
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Gráfico 3 – De que cidade é o seu principal fornecedor de insumos? 

Fonte: O autor (2016). 
 

O que pode-se observar neste gráfico é que a maioria parte dos agricultores 

compram seus insumos de empresas de seu município, no caso Ibiaçá. E pode-se 

observar também que os que compram de outros municípios, na maioria dos casos 

é devido ao acesso, para eles é mais fácil se deslocar até outra cidade – pela 

localização geográfica da sua propriedade - do que a própria cidade onde residem. 

Esse resultado talvez represente uma característica que se atribui ao produtor, que é 

estabelecer negócios com quem conhece, com empresas e pessoas que tem 

vínculo. Isso é um sinal importante para o gestor de vendas no momento de planejar 

a atuação do vendedor. 

 

 
Gráfico 4- Critérios levados em consideração para a compra dos insumos 

Fonte: O autor (2016). 
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Pose-se observar que a confiança que a empresa/cooperativa oferece ao 

produtor é um fator indispensável para que ela possa continuar a negociar com os 

mesmos clientes. Os agricultores compram porque têm convicção de que a 

empresa/cooperativa com que negocia não irá enganá-lo nas negociações e sempre 

irá atendê-lo quando precisar. 

 

 
Gráfico 5 - Em relação ao produto, o que é levado em consideração para a escolha do mesmo? 

Fonte: O Autor (2016). 
 

Observa-se que a eficiência e confiança no produto são fatores mais citados 

nesta questão, mas esses fatores precisam ser trabalhados de uma safra para outra, 

pois o cliente precisa usar para saber se é eficiente ou não e assim poder criar uma 

confiança no mesmo. Ou então, pode ser relacionado ao gráfico anterior, onde 18% 

dos entrevistados apontam usar produtos pela referência de algum conhecido que 

usou e aprovou e ele, confiando nesta pessoa, também compra. 
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Gráfico 6 - Em relação ao preço do produto, qual fornecedor o senhor escolhe? 

Fonte: O Autor (2016). 
 

Com relação ao preço dos insumos, 57% opta pela melhor relação 

custo/benefício. Observar-se que muitas vezes, as empresas para poder vender 

mais comercializam produtos com o mesmo principio ativo, mas com preços 

inferiores a produtos concorrentes. Porém, esses produtos não possuem a mesma 

eficiência da concorrência, prejudicando a produção dos agricultores. Por isso eles 

buscam por produtos que tenham uma melhor relação custo beneficio, ou seja, paga 

mais pelo produto, mas também produzirá mais e com melhor qualidade. 

 

 
Gráfico 7 - Como o senhor busca conhecimento de novos produtos e tecnologias para sua 

propriedade? 
Fonte: O Autor (2016). 
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Neste gráfico, observa-se os diferentes meios em que os agricultores 

buscam conhecer o que existe de novo no mercado e que possa vir há beneficiá-los 

em suas propriedades. Os dias de campos são maioria porque neles são 

demonstrados os produtos na lavoura, podendo assim dar uma melhor percepção ao 

agricultor dos resultados que o mesmo pode oferecer. 

 

 
Gráfico 8 - Considera importante que seus fornecedores demonstrem seus produtos? 

Fonte: O Autor (2016). 
  

De acordo com o gráfico, as empresas devem realizar eventos para 

demonstrarem seus produtos, apresentarem as novas tecnologias que estão sendo 

inseridas no mercado. Informalmente, os produtores entrevistados comentaram a 

respeito desta questão é que a maioria das empresas com quem eles negociam 

estão deixando muito a desejar nesta parte, pois realizam poucos eventos na 

cidade. Isso faz com que participem, muitas vezes, de eventos fora do município, 

onde a realidade é diferente de Ibiaçá. 
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Gráfico 9 - Fatores mais e menos importantes para a compra dos insumos. 

Fonte: O Autor (2016). 
 

Nesta questão pode-se observar que muitas vezes as empresas não estão 

agindo da maneira correta, pois podem estar aumentando seus custos de operação 

com algo que os agricultores não consideram um fator importante, o que pode 

interferir negativamente em suas vendas, pois poderiam estar, por exemplo 

diminuindo este custo e praticando preço menores dos insumos. 

 

 
Gráfico 10 - Principal motivo de compra. 

Fonte: O Autor (2016). 
 

A negociação e o relacionamento são os fatores mais citados nesta questão 

o que mostra que a gestão de vendas deve trabalhar nisso, pois a negociação é um 
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fator que poder ser acertado na compra, porém o relacionamento exige tempo e 

trabalho para começar acontecer. 

 

 
Gráfico 11 - O que faria o senhor trocar de fornecedor? 

Fonte: O Autor (2016). 
 

Neste gráfico observa-se que o mal atendimento é o primeiro passo para 

uma empresa perder um cliente. Em relação aos outros fatores, é importante que as 

empresas conheçam bem seus fornecedores de insumos, pois são estas muitas 

vezes que fornecem produtos de má qualidade e muitas vezes falham no prazo de 

entrega dos mesmos, comprometendo o que foi prometido ao agricultor na hora da 

venda, isso vinda a prejudicar os negócios. 
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Gráfico 12 - Três principais razões que faria o senhor negociar com uma empresa? 

Fonte: O Autor 
 

Este gráfico aponta os principais fatores que faz um agricultor começar a 

negociar com uma empresa. A assistência técnica, o bom atendimento e a confiança 

são os mais citados. São principalmente esses fatores que as empresas precisam 

trabalhar para além de obter clientes, manter uma relação mais sólida entre eles e 

assim poder manter-se no mercado. A respeito da Assistência técnica, os 

agricultores julgam ela importante para máquinas e equipamentos, já para 

defensivos agrícolas não acham necessário pois já sabem quais produtos devem 

usar para cada estagio de cada cultura. 

Em relação à quantidade de hectares destinados para lavoura, a grande 

maioria possui áreas de terra menores que 50 hectares, muitas vezes as empresas 

disputam para vender para os produtores maiores, não dando atenção necessária 

para os pequenos produtores, o que pode prejudicar os negócios, perdendo os 

clientes que são a maioria no município. 

Dos critérios levados em consideração para a compra dos insumos 50% dos 

entrevistados afirmam que a confiança no fornecedor de insumos é o fator mais 

importante por isso é fundamental que a mesma seja clara em suas propostas, 

cumpra com o que prometem na venda seja a respeito do produto ou entrega do 

mesmo, se caso houver algum inconveniente procure o cliente e o deixe a par da 

situação antes do cliente reclamar e sempre ouvir o que ele tem a dizer. 

Em relação ao produto a empresa sempre deve buscar saber a origem do 

mesmo, para comercializar um produto de qualidade que seja eficiente para que não 
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cause problemas futuros com clientes, pois o que vem acontecendo neste ramo é a 

comercialização de produtos falsificados, muitas vezes porque as empresas que vão 

os comercializar não sabem da origem dos mesmos, o que vem a prejudicar as 

relações que possuíam há tempos com seus clientes. 

Muitas empresas comercializam produtos mais baratos com o mesmo 

princípio ativo de outros produtos mais caros. Acontece que estes produtos não têm 

a mesma eficiência que os outros, prejudicando os agricultores em questão de 

produção. O que os agricultores buscam são produtos com uma melhor relação 

custo/beneficio, produtos que por mais que sejam mais caros que seus semelhantes, 

venham a controlar melhor as doenças e as pragas que afetam as atividades dos 

ramos do agronegócio afetando positivamente na produção. Mas em questão de 

preço, se for o mesmo produto, 32% deles afirmam comprar o mais barato, nesta 

situação a empresa deve optar por outro meio de beneficiar o cliente para realizar a 

venda. 

Dos entrevistados, 95% dizem considerar importante que seus fornecedores 

realizem eventos para demonstrem seus produtos, e são neles que os mesmos 

podem conhecer o que existe de inovador nos produtos que estão chegando ao 

mercado, por isso é importante que se realizem esses eventos para que os clientes 

possam observar a eficiência do produto e se o mesmo pode ou não melhorar sua 

produção. Palestras, dias de campo, feiras e exposições são os principais eventos 

que os agricultores frequentam e aumentam as chances de vendas da empresa. 

As empresas, muitas vezes, aumentam seus custos de operação para poder 

proporcionar ao agricultor algo que eles não julgam importante e deixam de dar aos 

mesmos algo que eles realmente busquem do fornecedor. Por isso é importante 

rever o que não está sendo necessário, reduzir estes custos e trabalhar com preços 

menores. Além disso, buscar vender produtos de grandes marcas e que sejam de 

qualidade, proporcionam uma melhor relação custo/beneficio na percepção do 

agricultor.
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6 CONCLUSÃO  

Com o desenvolvimento do presente trabalho pode-se observar que a 

gestão de vendas é uma ferramenta que deve ser muito bem administrada para que 

uma empresa possa se manter e obtenha a sua fatia de mercado. O plano de 

vendas é uma ferramenta fundamental para um que um bom gestor de vendas 

consiga gerenciar estas atividades da empresa, facilitando o trabalho dos 

vendedores, pois é com ele que se elaboram estratégias que irão agilizar o processo 

das vendas, para que se possa atingir os objetivos da empresa. 

Como o agronegócio é um setor que vem aumentando cada vez mais devido 

a inovações tecnológicas, empresas do mesmo ramo que fornecem os insumos para 

a agricultura e pecuária estão se tornando cada vez mais competitivas no mercado, 

o que dá mais opções de compra para os produtores rurais. Devido a isso as 

empresas devem elaborar estratégias que possibilitem a mesma em ter um 

diferencial competitivo que as tornem mais atrativas aos olhos de seus 

consumidores. Para tanto, deve saber o que é relevante para o seu cliente no 

processo de compra. Neste sentido, este estudo buscou saber o que é necessário 

para que o agricultor venha a negociar com uma empresa, os principais fatores que 

eles buscam tanto em um produto como em seu fornecedor. Dentre todos os fatores 

mencionados por esses agricultores um dos principais foi a confiança. 

Para isso a empresa deve oferecer ao cliente a confiança necessária para 

que ele veja a empresa como uma parceira dele, que além de se beneficiar com a 

venda também o beneficie lhe oferecendo as soluções que busca para a sua 

propriedade, oferecendo sempre um bom atendimento, produtos de qualidade, com 

preços justos. Assim esse cliente não vai achar necessidade de escolher outro 

fornecedor, e sempre que precisar e vai saber quem procurar. 

O que pode se observar através de relatos dos agricultores é que apesar de 

comprarem sempre a maior parte dos insumos em uma única empresa, também 

compram de seus concorrentes, na maioria das vezes por questões de preço, devido 

a isso aumentam as chances dessas empresas acabarem por perder esses clientes. 

Sendo assim, de acordo com a finalidade de se conhecer os fatores que os 

agricultores levam em consideração para a escolha de seus fornecedores, pode-se 

dizer que os objetivos do presente trabalho foram atingidos, já que foi possível 

através do relatório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibiaçá, tomar o 

conhecimento de quais eram os agricultores associados, para assim poder ser 



51 

 

aplicado o questionário, onde foi possível conhecer quais os tamanhos de suas 

propriedades, quais as expectativas dos agricultores perante os fornecedores, para 

assim identificar que critérios os produtores rurais levam em consideração na 

escolha dos seus fornecedores de insumos. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

Entrevistado da Localidade: __________________________________ 
Hectares destinados à lavoura: (   ) até 50ha   (   ) de 51ha a 100 ha 
(   ) de 101ha a 150ha  (   ) de 151ha a 200ha       (   ) de 201ha a 250ha 
(   ) de 251ha a 300ha  (   ) acima de 301ha  
 
ORIENTAÇÃO: PARA CADA PERGUNTA, ESCOLHA A RESPOSTA QUE MAIS SE APROXIMA COM 
A REALIDADE DO SEU NEGÓCIO.  
 
1. Onde o Senhor(a) compra A MAIOR PARTE dos insumos para sua lavoura? 
(   ) Nas Cooperativas que vendo meus produtos. 

(   ) Dos Vendedores que visitam a propriedade. 

(   ) De Empresas que comercializam uma ampla e variada linha de produtos. 

(   ) De Empresas que representem determinada bandeira de uma indústria de insumos. 

(   ) Outra resposta: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2. O fornecedor da MAIOR PARTE dos insumos para sua lavoura que o Senhor(a) compra é de 

que cidade?  

(  ) Ibiaçá      (   ) Sananduva        (   ) Tapejara       (   ) Lagoa Vermelha 

(   ) Outra. Qual? __________________________________________________________________ 

 

3. Qual critério o Senhor(a) leva em consideração para fazer a compra da MAIOR PARTE dos 

insumos para sua lavoura: 

(   ) Confiança: compro do mesmo fornecedor que já me vendeu em anos anteriores. 

(   ) Referência: compro após indicação de produtos que algum conhecido já usou e aprovou. 

( ) Divulgação: compro produtos que foram apresentados em dias de campos e seminários de 

agricultura. 

(   ) Recomendação: compro os produtos que o vendedor indica na hora da compra. 

(   ) Indicação: compro os produtos que o agrônomo recomendou. 

(   ) Outra resposta: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Em relação ao produto, qual critério o Senhor(a) leva em consideração para fazer a compra da 

MAIOR PARTE dos insumos para sua lavoura? 

(   ) A marca do produto            (   ) Confiança no produto           (   ) Preço do Produto 

(   ) Eficiência do produto 

(   ) Outra resposta: 
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Em relação ao preço, o Senhor(a) escolhe qual fornecedor? 

(   ) O que tem menor preço 

(   ) O que apresenta as melhores condições de parcelamento 

(   ) O que oferece mais prazo para pagamento 

(   ) O que oferece mais desconto 

(   ) O que oferece a melhor relação custo/benefício 

(   ) Outra resposta: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Como o Senhor(a) busca o conhecimento de novos produtos e tecnologias para sua 

propriedade?   

(   ) Palestras  (   ) Feiras e exposições (   ) Dias de Campo  (   ) Via internet 

(   ) Canais de televisão (   ) Revistas   (   ) Vendedor que visita a propriedade 

(   ) Não busco conhecimento sobre o assunto. 

 

7. O Senhor(a) considera importante que seus fornecedores realizem eventos para a 

demonstração de seus produtos? 

(   ) Sim         (   ) Não 

 

8. Em ordem de importância, considerando 1 para o mais importante e 6 para o menos importante, 

enumere os fatores que o Senhor(a) leva em consideração em relação a compra do produto: 

(   ) Preço do Produto 

(   ) Marca do Produto 

(   ) Disponibilidade do Produto (pronta entrega ou rápida entrega) 

(   ) Qualidade do Produto 

(   ) Recomendação Técnica do Produto 

(   ) Propaganda feita do Produto 

(   ) Assistência Técnica do Produto  

(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

 

9. Em relação à escolha do fornecedor dos insumos que compra, o principal motivo que faz o 

Senhor(a) comprar dele é: 
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(   ) Atendimento: sou sempre muito bem atendido. 

(   ) Fidelidade: sempre comprei desse fornecedor e nunca senti necessidade de trocar. 

(   ) Acesso: facilidade para comprar. 

(   ) Agilidade: são rápidos em fornecer os insumos que preciso. 

(   ) Negociação: é bom de negociar, apresentam preço bom, descontos, opções de pagamento. 

(   ) Relacionamento: tenho um relacionamento pessoal com a empresa/cooperativa. 

(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

 

10. O que faria o Senhor(a) trocar de fornecedor? 

(   ) Se fosse mal atendido. 

(   ) Se não cumprissem com o que prometeram na venda. 

(   ) Se não cumprissem o prazo de entrega dos insumos. 

(   ) Se me fornecessem um produto de má qualidade. 

(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________________ 

 

11. Marque as três principais razões pelas quais o Senhor(a) negociaria com uma empresa. 

(   ) Qualidade no atendimento  (   ) Variedade nos produtos oferecidos 

(   ) Confiança na empresa           (   ) Necessidade do produto oferecido 

(   ) Localização da empresa  (   ) Vantagens oferecidas 

(   ) Prazo de entrega            (   ) Condições de pagamento 

(   ) Assistência técnica oferecida 

 

 

 

 


