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No Estado do Rio Grande do Sul, assim como no restante 

do país, houve atraso na liberação dos organismos 

geneticamente modificados (OGM’s), comparativamente a 

outros países como Argentina e Estados Unidos que já faziam 

uso dessa tecnologia e colhiam o lucro de uma produção mais 

eficiente. O Brasil entrou em uma disputa envolvendo um 

embate judicial, social, político e legislativo. Tal disputa só foi 

amenizada na safra agrícola de 2003/2004, através da 

publicação da Medida Provisória nº 131, de 25 de setembro de 

2003, que autorizou a semeadura das sementes de soja 

geneticamente modificadas. 

Durante o longo período de disputa, houve enormes 

prejuízos à sociedade, órgãos de pesquisa e até mesmo aos 

cofres públicos, uma vez que possibilitou um descontrolado 

aumento da utilização de sementes salvas e ilegais, 

contrabandeadas principalmente da Argentina. 

Neste período, os produtores de sementes do Rio Grande 

do Sul amargaram enormes prejuízos, levando muitos a deixar 

a atividade. De um lado, obtentores que tiveram na legislação e 

em embates judiciais uma barreira para desenvolver novas 

cultivares; do outro, os produtores de sementes, que viram nos 

agricultores, comerciantes e até mesmo em outros produtores, 

seus maiores concorrentes, já que os mesmos utilizavam 
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basicamente semente salva de forma ilegal, porém 

geneticamente modificadas. 

Assim, verificou-se que a introdução de organismos 

geneticamente modificados (OGM’s) e sua rápida adoção têm 

refletido nos custos das sementes que cresceram 

significativamente, tornando assim a semente um veículo 

tecnológico de alto valor e que deve ser cuidadosamente 

protegido (BAUDET e NUNES, 2012). Segundo Miyamoto 

(2008), a semente, além de ser um veículo para a tecnologia, é 

também o meio de sobrevivência da estrutura de pesquisa 

científica voltada para a produção. 

Com a liberação da tecnologia RR (Roundup Ready®), o 

mercado voltou a se aquecer, demonstrando sinais de que 

poderia haver uma retomada do setor de sementes. Surgia a 

possibilidade de crescimento da produção de sementes, com 

qualidade genética e potencial produtivo, a partir de cultivares 

adaptados as condições edafoclimáticas do sul do país. 

Com a redução drástica nas vendas de sementes, 

principalmente de soja, houve uma desestruturação da 

atividade de produção e comercialização de sementes, pois até 

então esta atividade vinha sendo fortemente trabalhada pelas 

cooperativas. 

A retomada do mercado fez surgir a necessidade de 

investimentos, momento este em que as cooperativas 

passavam por extremas dificuldades, uma vez que o estado, na 

safra de 2004/2005, passara por uma severa estiagem, o que 

gerou redução na capacidade de investimento e, por 

consequência, parte do problema financeiro dos produtores foi 

transferido para as cooperativas que haviam participado como 

financiadoras de insumos a seus cooperados. As estruturas de 

recebimento e beneficiamento necessitavam de manutenção e 

investimentos. Como não tinha recursos disponíveis, houve o 

adiamento de muitos projetos de expansão no setor sementeiro 

das cooperativas. 
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Com a falta de capacidade de investimento pelas 

cooperativas, não apenas no setor sementeiro, mas no contexto 

geral, surgiu um expressivo investimento por parte de grandes 

produtores que estruturaram suas empresas de produção e 

comercialização de sementes, dando uma nova dimensão para 

a capacidade produtiva de suas propriedades. 

Porém, as cooperativas vêm buscando melhorar as suas 

condições de participação no mercado, investimento em 

melhorias estruturais bem como na própria busca de novas 

parcerias de produção com empresas multinacionais. 

Diante das oportunidades encontradas no setor 

sementeiro, surgiu o interesse em se obter maiores informações 

com relação aos mecanismos de comercialização de semente. 

Segundo Brum (1983), para uma boa comercialização, a 

informação e o conhecimento dos mecanismos comerciais são 

fundamentais. No caso da soja, por ser um produto de 

características internacionais, tais mecanismos são complexos 

e variados. O problema, portanto, está em conhecer e dominar 

tais mecanismos. 

Assim, com vistas a um maior entendimento, buscou-se 

informações comerciais e contábeis no período correspondente 

de 2005 a 2011 junto à COTRIJUI, especificamente sobre os 

dados históricos pertinentes à unidade de atendimento de Ijuí. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é descrever o sistema 

de comercialização mútuo no período de 2005 a 2011, bem 

como sua viabilidade e potencialidades. 

 

O processo de produção de sementes 

 

No processo produtivo, a semente tem papel fundamental, 

pois viabiliza a instalação da lavoura e carrega todo pacote 

tecnológico através dos genes inseridos, levando com isto à 

diferenciação de práticas agronômicas (ACOSTA et. al., 2002). 

O controle e o monitoramento da qualidade da semente 

envolvem ações tanto do governo como do setor privado. 

Através de legislação, são criados critérios que permite que haja 
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padronização mínima da qualidade. 

Com relação à produção de semente de soja, a mesma 

está legalmente normatizada pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e do Abastecimento, através da Instrução Normativa 

Nº 25, de 16 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005). 

Segundo Peske e Barros (2012), a certificação de 

sementes é o processo controlado por um órgão competente, 

em geral público, através do qual se garante que a semente foi 

produzida de forma que se possa conhecer com certeza sua 

origem genética e que cumpre com condições fisiológicas, 

sanitárias e físicas pré-estabelecidas. Segundo as normas para 

produção, comercialização e utilização de sementes, para se 

obter certificação de sementes é preciso liberação de uma 

cultivar, e que está esteja registrada no Registro Nacional de 

Cultivares (RNC); após esse processo, são realizados vários 

tipos de ensaios em diferentes locais e anos. Para que essa 

cultivar seja registrada, o obtentor deve ter uma justificativa 

relacionada aos seus atributos agronômicos ou industriais e, 

após a justificativa, obterá um valor de cultivo e uso (VCU). Se 

o produtor quiser multiplicar sementes só poderá fazer se 

obtiver uma permissão do obtentor da cultivar (caso seja uma 

cultivar protegida). No Brasil, o órgão que dispõe o registro 

(RNC) e proteção de cultivar é o Serviço Nacional de Proteção 

de Cultivares (SNPC) (BRASIL, 2011). 

Pode levar alguns anos para que a cultivar lançada seja 

liberada aos produtores de semente. Após a obtenção da 

semente genética o agricultor poderá cultivá-la. A legislação 

prevê as seguintes categorias de produção de sementes: 

genética, básica, certificada de primeira geração (C1), 

certificada de segunda geração (C2), além das categorias não 

certificadas com origem comprovadas de primeira e segunda 

geração (S1 e S2). 

Para manter a qualidade especifica das sementes de cada 

cultivar é preciso ter alguns cuidados que são indispensáveis, 

como seleção das glebas, descontaminação da lavoura, 

determinação da umidade, testes rápidos de viabilidade, 
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germinação, vigor, eficiência e eficácia do equipamento e 

registros diversos para conhecimento da história da semente. 

É preciso ter um grande cuidado, tanto na parte do 

produtor de semente quanto ao técnico responsável, pois há um 

controle realizado pelo governo. Através desses controles, o 

produtor de sementes é assistido e mantido informado sobre 

novidades sobre a parte de melhoramento e tecnologia de 

sementes, além de poder desfrutar da assistência técnica de 

pessoas qualificadas para a solução de seus problemas. Esse 

controle é feito de duas formas: Sistema de Certificação e 

Fiscalização do comércio de sementes. 

O controle de certificação de sementes é realizado por um 

órgão público ou por outro organismo por este credenciado a 

fim de garantir a origem genética da semente, sendo que a 

quantidade de semente produzida depende da demanda por 

agricultores. No RS, a certificação de sementes está sendo 

realizada pela Fundação Pró- Sementes localizada na cidade 

de Passo Fundo, RS, a qual é autorizada pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para realizar 

todo sistema de certificação de sementes das principais 

culturas. 

Para evitar fraudes e proteger o agricultor existe uma 

ampla plataforma legal que dá suporte a procedimentos que 

envolvem desde a inspeção obrigatória e a fiscalização do 

comércio de sementes, o registro de produtores e comerciantes 

de sementes, os procedimentos de análise de sementes, bem 

como o credenciamento de laboratórios de sementes, métodos 

de identificação de sementes e definições de proibições, 

isenções além do estabelecimento de penalidades. 

 

Atributos de qualidade das sementes 

 

Para Peske et al. (2012), antes de ser feita a distribuição 

de sementes aos produtores, é preciso que está tenha 

qualidade e que atenda aos padrões da legislação vigente. Os 

atributos relacionados à qualidade são os genéticos, físicos, 
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fisiológicos e sanitários, sendo, através desses, irão se manter 

as características desejáveis de determinada cultivar. 

Com relação aos atributos genéticos, é importante 

observar a pureza varietal, potencial de produtividade, 

resistência a pragas e moléstias, precocidade, qualidade do 

grão e resistência a condições adversas de solo e clima. Já para 

os atributos físicos, é fundamental a pureza física, a qual reflete 

a composição física ou mecânica de um lote de sementes, 

indicando se há a presença de sementes de plantas daninhas, 

de outras variedades e materiais inertes. 

Outro fator importante é a umidade que demonstra a 

porcentagem de água na semente. A necessidade do 

conhecimento do teor de umidade é para adequar a colheita, 

secagem, acondicionamento e preservação da qualidade física, 

fisiológica e sanitária da semente. Para a comercialização 

também se faz necessário saber a umidade, sendo que este 

valor muda de acordo com a espécie. 

Por fim, o cuidado com as danificações mecânicas, pois a 

semente é facilmente danificada desde a colheita até o 

beneficiamento. Essa danificação irá afetar a qualidade final da 

semente. Muitas vezes esses danos podem ser latentes, ou 

seja, só aparecem após alguns meses de armazenamento. 

No entanto, entre os atributos fisiológicos, pode ser 

considerada a germinação, caracterizada pelo momento de 

emergência e desenvolvimento normal das estruturas 

essenciais do embrião em condições ambientais favoráveis. 

Outro atributo diz respeito ao vigor das sementes, o qual pode 

ser mensurado em vários testes, cada um adequado para cada 

espécie. Esses testes simulam condições adversas de campo 

em que a semente poderá enfrentar. Apesar destes testes 

possuírem muita utilidade, ainda não foram padronizados, o que 

dificulta sua adoção de forma generalizada. 

Já com relação ao atributo sanitário, a semente é um 

veículo para distribuição e disseminação de patógenos, 

podendo ser bactérias, fungos, nematoides e vírus, sendo os 

fungos os mais presentes. Tais patógenos podem causar 
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doenças nas plantas de grande significância. As sementes 

utilizadas devem ser sadias e livres de qualquer patógeno, uma 

vez que as sementes infectadas podem não apresentar 

viabilidade ou serem de baixo vigor. 

 

Comercialização de sementes 

 

Uma extensa plataforma legal serve como suporte a 

comercialização de sementes em nosso país. Este assunto é 

descrito no anexo das normas para produção, comercialização 

e utilização de sementes (IN nº 09/2005) e amparado pela Lei 

Federal 10.711, de 5 de agosto de 2003, que é regulamentada 

pelo Decreto Federal 5.153, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 

2005). Nestes dispositivos legais são apresentadas as 

exigências mínimas que devem ser observadas pelos 

produtores e comerciantes de sementes em todo o território 

nacional. 

A comercialização das sementes, ou seja, efetivamente o 

ato da venda da semente, tem variado conforme a estratégia de 

cada empresa. Muitas lançam mão de condições comerciais 

relacionadas à troca de grão indústria por produto semente, 

sendo que outras trabalham apenas na modalidade de venda 

em financeiro. Geralmente, as cooperativas têm se destacado 

na realização da troca de semente por produto indústria, 

proporcionando um benefício para o seu cooperado. 

Como ações para divulgação dos seus materiais, as 

empresas e cooperativas realizam dias de campo, visitações 

aos campos de multiplicação, reuniões técnicas, além de 

condições especiais de comercialização. Pode-se citar o caso 

em estudo da COTRIJUI que oferta a seus cooperados a venda 

da semente na modalidade Mútuo (troca de soja grão por soja 

semente). 
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Conhecendo a Cooperativa  

 

Em meados da década de 1950, a agricultura 
brasileira enfrentava grandes desafios, faltavam locais para 
armazenagem e principalmente incentivos para a produção. 
Preocupados com essa situação, um grupo de agricultores na 
região noroeste do RS passou a discutir meios de enfrentar as 
dificuldades, sendo a casa veterinária Elmers (Ijuí) utilizada 
muitas vezes para esses encontros. 

Após vários encontros, discussões e reuniões, em uma 

tarde chuvosa numa das salas do Clube Ijuí, aos 20 dias de julho 

de 1957, realizou-se a assembleia histórica de fundação da 

então Cooperativa Tritícola Serrana Ltda - COTRIJUÍ. Seu 

objetivo inicial era de “congregar os plantadores de trigo da 

região para promover a defesa de seus interesses econômicos 

e superar as dificuldades de comercialização da safra de trigo 

que vem se avolumando de ano para ano” (Carta ao jornal 

“Correio Serrano”, de Ijuí, em 24/07/1957). 

Assim, o quadro social da Cooperativa, que não 

ultrapassara 60 associados até o final de 1957 atingiria, menos 

de 10 anos depois, em 1964, aproximadamente 2.400 

associados. Em 1972 a COTRIJUI iniciou a construção de sua 

nova sede, junto ao complexo industrial e de armazéns 

graneleiros. A mudança para o novo escritório foi feita no dia 03 

de dezembro de 1975, e nesta estrutura funciona a sede da 

Cooperativa até os dias atuais.  

Em 2003, após assinatura de um acordo comercial com a 

Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda. (CAAL) e a 

Cooperativa Agropecuária Mista Assisense, a COTRIJUI 

estendeu seus serviços na região da campanha, passando a 

atuar nas cidades de Manoel Viana e São Francisco de Assis.  

Atualmente, esse complexo atende as demandas de mais 

de 19.200 cooperados e proporciona mais de 2.700 empregos 

diretos. Atualmente, constitui o quadro de associados um total 

de 19.200, distribuídos em mais de 42 municípios do Rio Grande 

do Sul.  
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O negócio de sementes na Cooperativa 

 

Ao longo de seus 55 anos, a COTRIJUI sempre deu a 

importância merecida aos insumos básicos para a produção. 

Tanto é assim que na cooperativa semente tem a marca 

COTRIJUI. No caso da soja, as sementes produzidas pelos 

cooperados passam por rigoroso processo de controle de 

qualidade, desde o manejo nos campos de produção até as 

análises em laboratórios próprios, atestando índices de 

germinação, vigor e pureza. 

Por se tratar de um organismo vivo, os cuidados com a 

semente de soja, desde sua produção até o retorno aos 

produtores, merecem acompanhamento contínuo dos técnicos 

da cooperativa. Através de convênios com instituições de 

pesquisa e na condição de associada da Cooperativa Central 

Gaúcha Ltda - CCGL e Cooperativa Central de Pesquisa 

Agrícola - COODETEC, parceira da EMBRAPA junto à 

Fundação Pró-Sementes, a COTRIJUI não abre mão de 

somente comercializar semente com qualidade comprovada e 

certificada. São produzidas em média 18.000 toneladas/ano de 

sementes certificadas de soja, trigo, arroz, forrageiras de 

inverno e de verão, dentro de rigorosos padrões de qualidade.  

Diante de um negócio com um bom potencial de 

rentabilidade, a COTRIJUI, busca cada vez mais incrementar os 

investimentos, principalmente no que tange à produção e 

comercialização de sementes, focando principalmente a 

qualidade do produto final. Em 2011 instalou um moderno 

centro de tratamento de sementes (CTS), totalmente 

automatizado, garantindo com a maior precisão e uniformidade 

o tratamento das sementes com fungicidas, micronutrientes e 

nematicidas, ampliando a viabilidade econômica da Unidade de 

Beneficiamento de Sementes (UBS). 

Para De Carli (2003), a viabilidade econômica em uma 

UBS deve levar em consideração que o mercado é cada vez 

mais competitivo, devendo buscar sempre que possível à 

diminuição dos custos e maior eficiência na produção e serviços 
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oferecidos, requisitos fundamentais para o sucesso de qualquer 

empresa. 

No ano de 1982, teve início o sistema de comercialização 

de sementes o qual foi denominado de Mútuo de Semente de 

Soja (troca soja grão por soja semente).  

Com o passar dos anos, foi-se aperfeiçoando a forma de 

oferta da venda de semente para o produtor, sendo que no 

período em estudo é possível observar uma introdução de 

tecnologias e, por consequência, uma possibilidade de 

agregação de valor, gerando um maior resultado ao negócio. 

 

A relação com o produtor de sementes  

 

Na safra 2012/2013, a COTRIJUI possuía 73 produtores, 

devidamente treinados e conhecedores das normas de 

produção. A empresa disponibiliza acompanhamento técnico, 

cursos e treinamentos para que o produtor possa obter o maior 

rendimento e, por consequência, produzir sementes de alta 

qualidade (germinação e vigor). 

O produtor de sementes compromete-se a entregar 100% 

da produção colhida, oriunda da área inscrita para a produção 

de sementes, bem como a utilizar a cultivar indicada, conforme 

a orientação técnica, manter o isolamento das glebas entre 

cultivares e culturas, conforme Instrução Normativa n° 9, de 

2005 do MAPA, respeitar em todas as etapas da produção os 

cuidados com misturas entre cultivares e outras culturas e a 

realizar o manejo dos campos de produção, conforme 

orientação técnica. 

Por outro lado, a COTRIJUI fornece a semente, inscreve o 

campo de produção junto ao MAPA e/ou Entidade Certificadora, 

bem como recebe toda a produção colhida dos campos inscritos 

e realiza o pagamento, conforme classificação do produto e 

preço praticados pelo mercado regional na época da liquidação, 

e também procede à avaliação da qualidade da semente além 

de prestar assistência em todas as fases de produção.  
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Uma das formas de melhor se compreender esta relação 

é utilizando-se fermentas como o estudo de caso. No estudo de 

caso, Yin (2001) considera como mais relevante dentre os tipos 

de pesquisa descritiva, por caracterizar-se pelo emprego de 

uma forma direta, simples e elementar para entender um 

determinado processo. 

E, neste contexto, os parâmetros utilizados como base 

para à comercialização de sementes de soja no período de 2005 

a 2011 na COTRIJUI foram: (a) quantidade de semente vendida 

no sistema Mútuo; (b) quantidade de semente vendida na forma 

À Vista; (c) evolução da proposta comercial no sistema Mútuo 

de sementes no período; (d) avaliação da comercialização de 

semente ano base 2011 e (e) análise do potencial de 

comercialização. 

A coleta dos dados das séries históricas do período foi 

obtida através de relatórios comerciais e contábeis, analisando 

documentos históricos, balancetes, assim como através de 

planilhas disponibilizadas pelo sistema de informática da 

cooperativa.  

Em relação à comercialização, avaliou-se a proporção de 

troca de soja grão por soja semente, tendo sempre como 

parâmetro a proporção para semente sem tratamento, bem 

como as particularidades comerciais de cada ano. 

Por fim, realizou-se uma análise comparativa financeira do 

desempenho geral em termos médios, assim como o estudo da 

potencialidade de mercado, tendo como base o ano de 2011. 

Antes de apresentar os resultados obtidos neste estudo, é 

fundamental destacar alguns aspectos históricos observados 

que foram decisivos na implantação e no aperfeiçoamento do 

sistema Mútuo de sementes. Após o ano de 2005, com um 

mercado aquecido para venda de semente de soja, tornou-se 

necessário reposicionar o negócio de semente na COTRIJUI. O 

sistema de troca Mútuo, ou seja, troca de grãos por semente, 

retoma um espaço importante, tendo uma atenção especial por 

parte da cooperativa. 
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Em 2006 o departamento técnico da cooperativa, 

desenvolveu ação especifica com o objetivo de levar até o 

produtor uma semente de maior qualidade. A identificação dos 

gargalos foi fundamental para direcionar a nova postura. 

Fatores como a falta de estratégia de venda do quadro social, a 

semente que não era considerada um insumo, o volume de 

sobra de sementes nos últimos anos, a mudança do uso da 

semente convencional a transgênica ilegal e a falta de foco nos 

clientes foram identificados e reposicionados, dando espaço às 

potencialidades do negócio. 

A confiança na qualidade das sementes COTRIJUI, 

conhecida e comercializada nos estados do Rio Grande do Sul, 

Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, fez com que se 

mantivesse uma estrutura de produção voltada a atender os 

interesses dos clientes. 

No entanto, fatores como a agregação de valor à semente, 

assim como a possibilidade de potencializar a venda de 

insumos e o recebimento de grãos, fez com que a semente se 

tornasse um insumo estratégico para a cooperativa, uma vez 

que havia uma estrutura montada, assistência técnica 

qualificada e um grande número de associados com potencial 

de negócios na área de ação. 

Neste contexto, a cooperativa percebeu que era o 

momento de retomar um trabalho focado nos benefícios da 

utilização de sementes legalizadas. A garantia de uma semente 

de qualidade com pureza, germinação e vigor, assim como a 

segurança nos processos de produção através do rastreamento 

da produção, recebimento, armazenagem e expedição, 

reduzindo e evitando perdas com armazém nas propriedades, 

fez com que os produtores optassem por novas cultivares, mais 

promissoras e adaptadas ao ambiente. 

Todo o esforço realizado para retomar o mercado de 

sementes de soja na região teve seu objetivo alcançado, 

podendo ser observado na Figura 1, que representa o volume 

comercializado pelos sistemas Mútuo e À Vista, no período 

entre os anos 2005 e 2011. 
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O volume de venda de semente no ano 2006 demonstra 

que a modalidade do sistema Mútuo atingiu 44,2% do volume 

negociado. No ano de 2007 o percentual negociado nesta 

modalidade foi de 47,9% e em 2008 foi de 42,3%, registrando 

uma pequena queda devido à intensificação das ações dos 

concorrentes com sementes salvas e produtos similares de 

tratamento. Porém, no ano de 2009, retomou-se o crescimento 

e se obteve uma participação de 47,2%. No ano seguinte 

(2010), o montante comercializado no sistema Mútuo foi de 

49,6%, passando para surpreendentes 80,9% no ano de 2011, 

principalmente pela opção do produtor em adquirir semente 

padronizada e tratada na UBS. 

 

Figura 1 - Volume de venda, por sistema Mútuo ou À Vista, em 

quilogramas, no período de 2005 a 2011. 

 

Evolução da proposta comercial do sistema mútuo 

 

Durante o período analisado houve ajustes na forma de 

comercialização de sementes de soja na modalidade Mútuo, uma 

vez que no período anterior ao ano de 2005 o setor sementeiro 

no RS foi desestruturado, já que o destaque era o cultivo de soja 
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RR de forma ilegal, o qual não estava liberado para cultivo, 

comercialização e nem para produção de sementes. Porém, com 

a regulamentação, a produção de sementes começou a tomar 

um novo rumo, mas cabe destacar que nesta safra houve a 

ocorrência de uma estiagem que causou enormes prejuízos, 

deixando o produtor praticamente descapitalizado e sem 

produção para comercializar. Esses ajustes no processo podem 

ser considerados normais, uma vez que se torna necessário 

encontrar um ponto de equilíbrio que torne essa forma de 

negociação vantajosa, tanto para a cooperativa quanto para o 

associado. 

Grande parte dos produtores da região precisaram buscar 

recursos junto às instituições financeiras para que a formação 

da lavoura. E, neste sentido, em 2005 houve a comercialização 

de sementes no sistema À Vista, pois os produtores não 

possuíam saldo de soja em grão para realizar a troca. A partir 

de 2006, tomou forma novamente o negócio da venda de 

sementes trocando soja grão por soja semente. 

 

Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2006 

 

As variedades disponibilizadas para a venda em 2006 foram 

a CD- 214 RR e CD-219 RR, também identificadas com cultivares 

do Grupo 1, uma vez que eram as únicas cultivares 

geneticamente modificadas devidamente legalizadas. Os dados 

apresentados na Tabela 1 demonstram a relação de troca de soja 

grão por semente de soja diante dos tipos de tratamentos, sendo 

eles: (a) semente sem tratamento; (b) tratada com fungicida; (c) 

fungicida e micronutriente; (d) inseticida, inseticida e fungicida e 

(e) inseticida, fungicida e micronutriente. 

Ainda em 2006, foi introduzida no tratamento a opção pela 

aplicação de micronutrientes (Cobalto - Co e Molibdênio - Mo), 

com a utilização do produto comercial Nectar®. Segundo 

Lantmann (2004), o Mo participa ativamente como cofator 

integrante nas enzimas nitrogenase, redutase do nitrato e 

oxidase do sulfato, e está intensamente relacionado com o 
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transporte de elétrons durante as reações bioquímicas. Já o 

cobalto, é um elemento essencial aos microrganismos fixadores 

de nitrogênio (N2), mediante a participação na composição da 

vitamina B12 e da coenzima cobamida, também conhecida como 

dacobalamina. A cobamida funciona como ativadora de enzimas 

importantes que catalisam reações bioquímicas em culturas de 

bactérias fixadoras de N2, entre as quais o Bradyrhizobium 

japonicum, presente nos nódulos das leguminosas. 

Observa-se na Tabela 1 que há uma diferença na relação 

de troca entre a semente da peneira 1 e a peneira 2, na 

proporção de 2kg por saco de 40kg de semente.  

 

Tabela 1. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2006 no sistema Mútuo. 

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Quilograma de soja grão 

por 40 kg de soja semente 

Grupo 1 

CD – 214 

RRCD – 

219 RR 

 Peneira 1 Peneira 2 

Sem tratamento. 62 60 

Maxim® XL 

(1ml/kg). 
74 72 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + Nectar® 

(1,25ml/kg). 

89 87 

Cruiser® FS 

(1ml/kg). 
112 110 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + Maxim® 

XL (1ml/kg). 

122 120 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + Maxim® 

XL (1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg). 

137 135 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 
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A padronização por tamanho, que varia de 5,5mm a 

7,5mm, depende da espessura da semente, conforme a cultivar, 

e relaciona-se também com o peso de mil sementes. Como 

exemplo, tem-se a cultivar CD-214 RR em 2011, classificada 

como semente peneira 1 (5,5mm) e a de peneira 2 (6,5mm). A 

semente da peneira 1 é de menor tamanho que a peneira 2, e, 

portanto, demandam-se menos sementes por hectare. Com a 

Peneira 2, utilizar-se-ão mais sementes por hectares, porém a 

população de plantas deve ser a mesma, pois a diferença está 

exclusivamente no peso da semente. 

Na aquisição de sementes, a escolha do tamanho não 

deve ser considerada como fator determinante de desempenho 

e produtividade da cultura. A classificação dos lotes, baseada na 

identificação de limites de tamanho que possam representar o 

máximo potencial fisiológico, irá permitir uma semeadura mais 

uniforme e precisa, permitindo o estabelecimento de uma 

população adequada. Para a semeadura, é recomendado o uso 

de discos alveolados específicos para cada peneira (COSTA e 

MARCOS FILHO, 2011). 

Considerando a média do valor da soja grão no período de 

realização do sistema Mútuo (junho a agosto de 2006), que foi de 

R$ 22,33 por saca de 60kg, a proporção de troca da semente de 

soja sem tratamento peneira 1 foi de 62kg de soja grão por um 

saco de soja semente de 40kg. Assim, estima-se que o custo 

médio da semente de soja foi de R$ 23,07. 

Se a mesma semente tivesse sido adquirida no sistema À 

Vista, com um custo adicional de 5%, o agricultor deveria 

desembolsar pela mesma quantidade de semente de soja 

aproximadamente R$ 24,23. O custo adicional é o valor de 

referência utilizado pela COTRIJUI, como padrão após a 

realização do sistema Mútuo, sendo respeitado ao longo dos 

anos esse adicional de preço. 

Portanto, o preço de venda da semente, após a realização 

da contratação do sistema Mútuo, corresponde à relação de troca 

multiplicado pelo valor do kg da soja grão na cotação do dia, mais 

o adicional de 5%. 
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Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2007 

 

Durante o ano de 2007, houve a disponibilidade de várias 

cultivares, sendo as mesmas classificadas em dois grupos. As 

pertencentes ao Grupo 1, de menor valor, devido ao fato de 

estarem a mais tempo no mercado. À medida que aumenta o 

número de grupos, nota-se que há maior oferta de cultivares e, 

por consequência, um incremento no valor comercial. 

O Grupo 1 foi constituído das cultivares CD 214 RR, CD 219 

RR, FUNDACEP 53 RR e FUNDACEP 56 RR, sendo oferecidas 

as seguintes opções de tratamento: (a) semente sem tratamento; 

(b) tratada com fungicida; (c) fungicida e micronutriente; (d) 

inseticida e micronutriente; e (e) inseticida, fungicida e 

micronutriente, conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2007 no sistema Mútuo. 

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Quilograma de soja 
grão por 40 kg de soja 

semente 

 
 
 
 
 
 
 

Grupo 1 CD - 214 
RR CD - 219 RR 

FUNDACEP 53 RR 
FUNDACEP 56 RR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Peneira 1 Peneira 2 

Sem tratamento. 62 60 
Maxim® XL 
(1ml/kg) + 

Molibdato de 
sódio (0,5g/kg). 

79 77 

Maxim® XL 
(1ml/kg) + 
Nectar® 

(1,25ml/kg). 

88 86 

Cruiser® FS 
(1ml/kg) + 

Molibdato de 
sódio (0,5 g/kg). 

111 109 

Cruiser® FS 
(1ml/kg) + 

Maxim® XL 
(1ml/kg) + 

molibdato de 
sódio (0,5 g/kg). 

119 117 

Continua na próxima página... 
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Grupo 1 CD - 214 
RR CD - 219 RR 
FUNDACEP 53 RR 
FUNDACEP 56 RR 

Cruiser® 
FS (1ml/kg) + 
Maxim® XL 
(1ml/kg) + 
Nectar® 

(1,25ml/kg). 

127 125 

Grupo 2 BRS 243 
RR BRS 245 RR 

BRS 247 RR BRS 
255 RR BRS 

CHARRUA RR 
FUNDACEP 55 RR 
FUNDACEP 59 RR 

Sem tratamento. 67 65 

Maxim® XL 
(1ml/kg) + 

Molibdato de 
sódio (0,5g/kg). 

84 82 

Maxim® XL 
(1ml/kg) + 
Nectar® 

(1,25ml/kg). 

93 91 

Cruiser® FS 
(1ml/kg) + 

Molibdato de 
sódio (0,5 g/kg). 

116 114 

Cruiser® FS 
(1ml/kg) + 
Maxim® XL 
(1ml/kg) + 

molibdato de 
sódio (0,5 g/kg). 

124 122 

Cruiser® FS 
(1ml/kg) + 
Maxim® XL 
(1ml/kg) + 
Nectar® 

(1,25ml/kg). 

132 130 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 

 

Durante a análise econômica, considerando a média do 

valor da soja grão no período de realização do sistema Mútuo 

(junho a agosto de 2007), que foi de R$ 27,78 por saca de 60kg, 

a proporção de troca da semente de soja sem tratamento peneira 

1 foi de 62kg de soja grão por um saco de semente de 40 kg no 

Grupo 1, estima-se que o custo médio da semente de soja seria 

de R$ 28,71. Se a mesma semente tivesse sido adquirida no 

sistema À Vista, com um custo adicional de 5%, o produtor 

pagaria pela mesma semente R$ 30,14, representando um 

...Continuação. 
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adicional de R$ 1,43 por saco de semente. 

O Grupo 2, foi constituído pelas cultivares BRS 243 RR, 

BRS 245 RR, BRS 247 RR, BRS 255 RR, BRS CHARRUA RR, 

FUNDACEP 55 RR e FUNDACEP 59 RR, sendo oferecidas nas 

mesmas opções de tratamento que o Grupo 1. Para este grupo, 

a proporção de troca da semente de soja sem tratamento peneira 

1 foi de 67kg de soja grão por saco de soja semente de 40kg, 

com um custo médio da semente de R$ 31,02. Quando 

adicionado os 5% ao custo após o período de contratação do 

sistema Mútuo, o produtor pagou pela mesma semente um valor 

de R$ 32,57, representando um adicional de R$ 1,55 por saco de 

semente. 

Analisando a relação de troca do Grupo 1, semente sem 

tratamento em relação às cultivares disponibilizadas no ano de 

2006, constata-se que não houve alteração na quantidade de 

soja grão, necessária para adquirir um saco de semente de 40kg 

das cultivares CD-214 e CD-219.  

Destaca-se que, em 2007, além das cultivares 

disponibilizadas pela empresa COODETEC, houve o ingresso no 

mercado de cultivares da FUNDACEP e da Embrapa. 

 

Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2008 

 

Em 2008, o departamento técnico da COTRIJUI, em função 

de dificuldades operacionais, optou por oferecer um número 

reduzido de opções de tratamentos de sementes, sendo eles: (a) 

semente sem tratamento; (b) tratamento com fungicida e 

micronutriente e (c) com fungicida, inseticida e micronutriente. 

Em função do valor comercial semelhante, foram agrupadas no 

Grupo 1 as cultivares BRS 243 RR, BRS PAMPA RR, CD 214 

RR, CD 219 RR. 

Ainda em 2008, a média do valor da soja grão no período 

de realização do sistema Mútuo (junho a agosto de 2008) foi de 

R$ 45,34 por saco de 60kg. Assim, a proporção de troca da 

semente de soja sem tratamento peneira 1 foi de 62kg de soja 

grão por um saco de semente de 40kg Grupo 1. Verificou-se que 
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o custo médio da semente de soja foi de R$ 46,85. O produtor, 

ao adquirir sementes no sistema À Vista, custo adicional de 5%, 

pagou pela mesma semente um valor de R$ 49,19, 

representando um adicional de R$ 2,34 por saco. 

Além disso, outro indicador que merece destaque no 

período 2006-2008 durante a realização do sistema Mútuo, 

quando considerado a semente de soja sem tratamento peneira 

1 e Grupo 1, foi a proporção em kg por saco de semente não se 

alterou, porém, o valor monetário da diferença de preço quando 

vendido no sistema À Vista passou de R$ 1,16 em 2006 para R$ 

2,34 no ano de 2008, causando um incremento de 49,5% nos 

custos dos produtores que adquiriram sementes no sistema À 

Vista. 

Com relação ao Grupo 2, o mesmo foi composto pelas 

seguintes cultivares: BRS 246 RR, CD 225 RR, CD 226 RR, 

FUNDACEP 53 RR, com as mesmas opções de tratamento que 

para o Grupo 1, como pode ser observado na Tabela 3. 

Com a proporção de troca da semente de soja sem 

tratamento peneira 1 foi de 67kg de soja grão por um saco de 

semente de 40kg, estima-se que o custo médio da semente foi 

de R$ 50,63. Porém, quando adquirida no sistema À Vista, o 

produtor pagou pela mesma semente R$ 53,16, onerando em um 

custo adicional de R$ 2,53 por saco de semente. 

O Grupo 3, foi formado pelas cultivares BRS 255 RR, 

DONMÁRIO 5.8, FUNDACEP 55 RR E FUNDACEP 59 RR, 

porém, estas cultivares foram disponibilizadas apenas tratadas 

com fungicida, inseticida e micronutrientes, não sendo possível 

adquirir sem tratamento, em razão da baixa disponibilidade de 

sementes e do alto valor que as mesmas possuem. 
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Tabela 3. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2008 no sistema Mútuo. 

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Quilogramas de soja 

grão por 40 kg de 

soja semente 

Grupo 1 

BRS 234 RR 

BRS PA,PA RR 

CD – 214 RR 

CD – 219 RR 

 

 Peneira 1 Peneira 2 

Sem tratamento. 62 60 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

80 78 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + Maxim® 

XL (1ml/kg) + 

Molibdato de sódio 

(0,5 g/kg). 

107 105 

Grupo 2 

BRS 246 RR 

CD 225 RR 

CD 226 RR 

FUNDACEP 53 

RR 

Sem Tratamento. 67 65 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

85 83 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + Maxim® 

XL (1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

112 110 

Grupo 3 

BRS 255 RR 

DONMARIO 5.8 i 

Apolo 

FUNDACEP 55 

RR 

FUNDACEP 59 

RR 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + Maxim® 

XL (1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

112 110 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 
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Com a proporção de troca da semente de soja tratada 

peneira 1 de 112kg de soja grão por um saco de semente de 

40kg, tem-se que o custo médio da semente foi de R$ 84,63. 

Neste caso, o produtor que optou pelo sistema À Vista, pagou 

um adicional de R$ 4,23 por saco de semente, uma vez que seu 

preço de venda foi de R$ 88,86 por saco. Analisando as 

cultivares do Grupo 3 em comparação com aquelas do Grupo 1, 

nota-se que a troca semente em relação à necessidade de soja 

grão é bem maior neste grupo. Todavia, este fato se justifica por 

serem cultivares modernas, recém lançadas e que possuem 

características que justificam o preço maior, entre as quais é 

possível destacar a capacidade produtiva superior. 

 

Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2009 

 

Durante o ano de 2008, as cultivares BRS 243 RR, BRS 246 

RR, CD 214 RR, CD 219 RR, DONMÁRIO 5.8i (Apolo), 

DONMÁRIO 6200 (Impacto), FUNDACEP 53 RR, FUNDACEP 

55 RR, FUNDACEP 59 RR, pertenceram ao Grupo 1, foram 

disponibilizadas nas formas sem tratamento, tratada com 

fungicida e micronutriente e inseticida, fungicida e micronutriente, 

conforme observa-se na Tabela 4. 

Para as cultivares do Grupo 1, considerando a média do 

valor da soja grão no período de realização do sistema Mútuo 

(junho a agosto de 2009) que foi de R$ 43,75 por saca de 60kg 

e a proporção de troca da semente de soja sem tratamento 

peneira 1 de 67kg de soja grão por um saco de semente de 40 

kg, tem- se um custo médio de R$ 48,85 por saco de semente. 

Por outro lado, quando adquirida no sistema à Vista, o produtor 

pagou pela mesma semente um valor de R$ 51,29, o que 

representa um adicional de R$ 2,44 por saco. 

E, no Grupo 2, com as seguintes cultivares agrupadas, CD 

226 RR, CD 231 RR, CD 233 RR, CD 235 RR, DONMÁRIO 7.0i 

(Magna), FPS URANO RR, foram disponibilizados nos mesmos 

padrões de tratamentos definidos para o Grupo 1. Quando 

comparado à proporção de troca da semente de soja sem 
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tratamento peneira 1, do Grupo 2, foram necessários 72kg de 

soja grão por um saco de semente de 40kg. Com isso, estima-se 

que o custo médio da semente foi de R$ 52,50. Desta forma, o 

produtor pagou pela mesma semente um valor de R$ 55,12, se 

adquirida no sistema À Vista. 

 

Tabela 4. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2009 no sistema Mútuo.  

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Quilogramas de soja 

grão por 40 kg de soja 

semente 

Grupo 1 

BRS 243 RR 

BRS 246 RR 

CD – 214 RR 

CD – 219 RR 

DONMARIO 5.8 i 

Apolo 

DONMARIO 6200 

Impacto 

FUNDACEP 53 RR 

FUNDACEP 55 RR 

FUNDACEP 59 RR 

 

Sem tratamento. 
Peneira 1 Peneira 2 

67 62 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

86 81 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Molibdato de 

sódio (0,5 g/kg). 

117 112 

Grupo 2 

CD 226 RR 

CD 231 RR 

CD 233 RR 

CD 235 RR 

DONMÁRIO 7.0i 

Magna 

FPS URANO RR 

Sem Tratamento. 72 67 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

91 86 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

117 112 

Continua na próxima página... 
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Grupo 3 

BMX POTÊNCIA RR 

Sem tratamento. 77 72 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero 

96 91 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero 

122 117 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 

 

Com um valor médio de venda de R$ 56,95 por saco de 

semente a cultivar BMX POTÊNCIA RR, no sistema Mútuo, e de 

R$ 58,95 no sistema À Vista, verifica-se uma economia, por parte 

do produtor, de R$ 2,81 por saco de semente. 

É importante salientar que em 2009 passou a fazer parte do 

grupo de empresas obtentoras a Donmário Sementes vem 

trabalhando desde 2003, desenvolvendo e licenciando desde 

2006, linhagens adaptadas ao sul do país. A inserção desta 

empresa foi viabilizada mediante contrato firmado entre a 

obtentora e a COTRIJUI, aumentando o número de cultivares 

disponibilizadas aos agricultores. Esta é uma característica que 

pode ser observada em outras regiões do país, conforme 

Magnani (2009), que identificou a entrada de novos obtentores a 

partir da safra agrícola 2007/2008. 

Outro fator que chama atenção, quando se comparam as 

categorias de semente por grupo, é o acréscimo de 5kg de soja 

grão por saco de semente em relação aos anos anteriores. 

  

...Continuação. 
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Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2010 

 

Durante o ano de 2010 foram disponibilizadas as cultivares 

BRS  246 RR, CD  214 RR, CD 219 RR, CD 226 RR, CD 231 RR, 

CD 235 RR, CD 239 RR, DONMÁRIO 6200 (Impacto), 

DONMÁRIO 7.0 (Magna), FEPAGRO 36RR, FPS NETUNO RR, 

FUNACEP 53 RR, FUNDACEP 55 RR, FUNDACEP 59 RR 

(Tabela 5) pertencem ao Grupo 1, sendo disponibilizado nas 

opções semente sem tratamento, tratada com fungicida e 

micronutriente e tratada com fungicida, inseticida e 

micronutriente. 

Considerando a média do valor da soja grão no período de 

realização do sistema Mútuo (junho a agosto de 2010) 

equivalente a R$ 34,77 por saco de 60kg, a proporção de troca 

da semente de soja sem tratamento peneira 1 de 71kg de soja 

grão por saco um de semente de 40kg, o custo médio da semente 

de soja foi de R$ 41,14. Se a mesma semente fosse adquirida no 

sistema À Vista, o produtor pagaria um valor de R$ 43,20, 

representando um adicional de R$ 2,06 por saco. 

 

Tabela 5. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2010 no sistema Mútuo. 

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Kg de soja grão 

por 40 kg de soja 

semente 

Grupo 1 

BRS 246 RR 

CD 214 RR 

CD 219 RR 

CD 226 RR 

CD 231 RR 

CD 235 RR 

CD 239 RR 

Sem 

tratamento. 

Peneira 

1 

Peneira 

2 

71 66 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

90 85 

Continua na próxima página... 
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DONMARIO 6200 

Impacto 

DONMARIO 7.0 

Magna 

FEPAGRO 36 RR 

FPS NETUNO RR 

FUNDACEP 53 RR 

FUNDACEP 56 RR 

FUDDACEP 59 RR 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

114 109 

Grupo 2 

BMX FORÇA RR 

BMX POTENCIA 

RR 

DONMARIO 5.8i 

Apolo 

FPS URANO RR 

BRS CHARRUA 

RR 

FUNDACEP 57 RR 

FUNDACEP 58 RR 

Sem 

tratamento. 
77 72 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

98 93 

Cruiser® FS 

(1ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Nectar® 

(1,25ml/kg) + 

Polímero. 

122 117 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 

 

No Grupo 2 foram definidas as cultivares BMX FORÇA RR, 

BMX POTÊNCIA RR, DONMÁRIO 5.8i (Apolo), FPS URANO RR, 

FUNDACEP 57 RR, FUNDACEP 58RR, com as mesmas opções 

de tratamento que para o Grupo 1. 

Como a média do valor da soja grão no período de 

realização do Mútuo (junho a agosto de 2010), foi da ordem de 

R$ 34,77 saca de 60kg, a proporção de troca da semente de soja 

sem tratamento peneira 1 de 77kg de soja grão por saco um de 

semente de 40kg, estima-se que o custo médio da semente de 

soja foi de R$ 44,62. Se a mesma semente tivesse sido adquirida 

...Continuação. 
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no sistema À Vista o produtor pagaria cerca de R$ 46,85, o que 

representa um de R$ 2,23 por saco de semente. 

 

Relação de troca (Sistema Mútuo) em 2011 

 

Para o ano de 2011 (Tabela 6) houve a necessidade de 

agrupar as cultivares em 5 grupos distintos, uma vez que 

cultivares desenvolvidas pela Syngenta e Nidera passaram a 

fazer parte das cultivares disponibilizadas à venda, sendo que 

para ambos os grupos foram ofertadas as opções de semente 

sem tratamento, semente tratada com um ou dois inseticidas, 

fungicida e micronutriente. Considerando o aumento do número 

de cultivares e a diferenciação de preço entre elas, foi necessário 

aumentar o número de grupos de cultivares comercializados no 

sistema Mútuo. 

Com o aumento de ataque de pragas nos últimos anos 

sobre a cultura da soja, houve a necessidade de disponibilizar a 

partir deste ano a opção ao produtor de tratar a semente com 

dois inseticidas de diferentes mecanismos de ação. Assim, o 

produtor, e a assistência técnica, tem mais opções para utilizar 

nas diferentes situações encontradas no campo. 

Em 2011 não foi realizada a avaliação econômica 

considerando o valor médio da soja grão e a relação de troca 

para semente sem tratamento, uma vez que todo o processo de 

comercialização será apresentado no item “Avaliação 

comercialização semente ano base 2011”. 

A Tabela 6 demonstra a relação de troca para as cultivares 

BRS ESTÂNCIA, CD 219 RR, CD 235 RR, CD 236 RR, 

DONMÁRIO 6200 (Impacto), FEPAGRO 36RR, FEPAGRO 

37RR, FPS URANO RR, FUNDACEP 57 RR, FUNDACEP 58 

RR, pertencerem ao Grupo 1. 
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Tabela 6. Relação de troca de soja grão por semente de soja, 

conforme tipo de peneira, no ano de 2008 no sistema Mútuo. 

Grupo 
Tipo de 

Tratamento 

Quilogramas de soja 

grão por 40 kg de soja 

semente 

  Peneira 1 Peneira 2 

Grupo 1 

BRS ESTANCIA 

CD – 219 RR 

CD – 235 RR 

DONMARIO 6200 

Impacto 

FEPAGRO 36 RR 

FEPAGRO 37 RR 

FPS URANO 

FUNDACEP 57 RR 

FUNDACEP 58 RR 

 

Sem tratamento. 77 72 

Amulet® (1,0ml/kg) 

+ Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

MaximXL (1ml/kg) 

+ Glutamim 

CoMo® (3,0ml/kg) 

e Polímero; 

127 122 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero. 

111 106 

Grupo 2 

BMX FORÇA RR 

BMX POTENCIA RR 

DONMÁRIO 7.0 i 

Magna 

FUNDACEP 61 RR 

FUNDACEP 62 RR 

Sem tratamento. 87 82 

Amulet® 

(1,0ml/kg) + 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero; 

137 132 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero. 

 

121 

 

116 

Continua na próxima página... 
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Grupo 3 

A4725 RG 

A4721 RG 

BMX TURBO RR 

FPS JUPITER 

NA 5909 RR 

Sem tratamento. 100 95 

Amulet® 

(1,0ml/kg) + 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero; 

150 145 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero. 

134 129 

Grupo 4 

NK 7059 RR 

Sem tratamento. 125 120 

Amulet® 

(1,0ml/kg) + 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero; 

175 170 

Cruiser® FS 

(1,0ml/kg) + 

Maxim® XL 

(1ml/kg) + 

Glutamim CoMo® 

(3,0ml/kg) e 

Polímero. 

159 154 

Fonte: Acervo documental da COTRIJUI. 

  

...Continuação. 
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As cultivares BMX FORÇA RR, BMX POTÊNCIA RR, 

DONMÁRIO 7.0 (Magna), FUNDACEP 61RR, FUNDACEP 62RR 

pertencem ao Grupo 2. Já as cultivares A4725RG, A7321RG, BMX 

TURBO RR, FPS JUPITER RR, NA5909RR foram agrupadas no 

Grupo 3 de comercialização, com opções de tratamento idênticas 

aos grupos anteriores. 

No grupo 4 a cultivar NK 7059 RR nas opções semente 

sem tratamento, semente tratada com um ou dois inseticidas, 

fungicida e micronutriente obteve uma relação de troca bem 

superior a outras cultivares, destacando a relação para semente 

sem tratamento de 125kg por saco de sementes de 40kg. 

Nota-se que o produtor gasta um saco de soja grão a mais 

só na escolha desta cultivar. Porém, segundo informações da 

média de produtividade obtida no concurso de produtividade, que 

foi de 4.401 kg ha-1 comparada à média de produtividade da 

região nesta safra que foi de 2.820 kg ha-1, demonstra que é 

fundamental a correta escolha da cultivar, bem como o uso de 

tecnologias e insumos disponíveis.  

Neste contexto, com vistas a melhoraria dos serviços 

prestados, a COTRIJUI estruturou um moderno Centro de 

Tratamento de Sementes (CTS), o qual iniciou suas atividades 

em 14 de outubro de 2011, com o objetivo de realizar o 

tratamento industrial das sementes, melhorando a distribuição do 

produto sobre a semente. É considerada uma evolução muito 

grande, pois trata as sementes de maneira homogênea e 

uniforme, atingindo 99% de cobertura, ao contrário do que 

ocorreria nos tratamentos tradicionais, em que há disparidade na 

quantidade de produto a que se submete cada semente.  

Assim, o tratamento industrial de sementes permite o 

controle da qualidade do processo. Os benefícios do tratamento 

de sementes foram demonstrados por diversos autores, dentre 

eles Baudet e Nunes (2012), e Goulart (1998), que citam como 

benefícios a segurança de qualidade no tratamento; a redução 

de risco de danos mecânicos à qualidade das sementes; dose 

correta, eficiência biológica, seletividade e economia; segurança 

de melhor resultado na operação e qualidade da semente 
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tratada; uniformidade de estande e desenvolvimento; maior 

segurança na operação para os operadores e para o meio 

ambiente, redução de mão de obra e maior disponibilidade de 

tempo para outras atividades. 

Neste sentido, a produção de sementes com alta 

qualidade exige o tratamento onde a estrutura e os equipamentos 

são modernos, eficientes e de alta tecnologia (BAUDET e 

NUNES, 2012). Dentre os benefícios, pode-se citar a eficiência 

na aplicação das doses e maior precisão na colocação dos 

ingredientes ativos por semente (produto certo no lugar certo), 

resultando em melhor proteção de cada planta individualmente 

contra pragas, doenças e proporcionando mais vigor; sementes 

limpas, sem presença de pó, com melhor fluxo no processo de 

semeadura; segurança à saúde e ao meio ambiente; menor risco 

ao trabalhador no manuseio das sementes tratadas; melhor 

plantabilidade, o que proporciona adequado estande final de 

plantas, resultando em maior potencial produtivo das culturas. 

Devido ao período de início das atividades (outubro de 

2011), não foi possível ofertar sementes tratadas no CTS pela 

modalidade Mútuo neste ano. Portanto, não houve a mensuração 

dos custos desta tecnologia. 

  

 Potencial de comercialização de semente na área de 

ação da unidade de Ijuí 

 

A COTRIJUI, unidade de Ijuí, atinge uma área de ação que 

se estende pelos municípios de Ijuí, Bozano, Coronel Barros, 

Catuípe, Santo Ângelo e Entre-Ijuís. Baseado em dados do IBGE 

(2012) no Censo (2010) e na Central Internacional de Análises 

Econômicas e Estudo de Mercado Agropecuário CEEMA (2012), 

estima-se que a área cultivada com soja nesta região seja de 

aproximadamente 89.000 hectares. 

Para efeito de cálculo de potencial de mercado foram 

utilizados dados fornecidos pela APASSUL (2012), 

considerando: (1) taxa de utilização e comercialização de 

sementes safra 2009/2010 – 36%; (2) quantidade de semente 
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utilizada por hectare: 50kg ha-1; e (3) área de ação da unidade de 

Ijuí com soja. Assim, com base nos critérios apresentados é 

possível afirmar que, com uma área de 89.000 hectares de soja, 

considerando todos os produtores desta região, necessitando 

50kg ha-1 de semente e com uma taxa de utilização de semente 

legal de 36%, tem-se um potencial de aproximadamente 40 mil 

sacos de semente de 40kg. Assim, baseado no potencial de 

mercado total de 111.250 sacas de 40kg, a unidade de Ijuí 

comercializa para apenas 14,5% da área de plantio de soja da 

região. Porém, se for considerada a taxa de utilização de 

semente legal com o índice de 36%, a participação na 

comercialização de sementes por parte da COTRIJUI atinge a 

marca de 40,1%. Neste sentido, o mercado potencial imediato é 

de 44.653 sacos de sementes que, diante dos 16.078 sacos de 

sementes comercializados no ano de 2011, demostra uma ampla 

capacidade de expansão de neste mercado. 

  

 Considerações finais 

 

Com a utilização da biotecnologia, as inovações atuais são 

pequenas diante das perspectivas futuras. Os genes são 

inseridos nas plantas para que elas mesmas se defendam das 

pragas, doenças e herbicidas. Porém, há necessidade de 

grandes investimentos em pesquisa. Os avanços na 

biotecnologia deixam claro que a evolução tecnológica virá pela 

semente, em substituição a outros insumos predominantemente 

químicos hoje utilizados. 

O negócio “SEMENTE” torna-se muito atrativo, porém 

mais competitivo, seja pelo surgimento de novos produtores ou 

de obtentores. O gerenciamento da atividade com maior alto grau 

de profissionalização será o elemento fundamental para 

maximizar o resultado. 

Os resultados obtidos através deste estudo permitem 

analisar a estratégia de comercialização implementada pela 

COTRIJUI. Cabe ressaltar que houve algumas ressalvas com 

relação ao acesso às informações, uma vez que determinados 
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dados estratégicos não foram disponibilizados, limitando em 

parte a análise do todo, porém não afetando o objetivo deste 

estudo. 

Diante do proposto, considera-se que a comercialização 

de sementes no sistema Mútuo é uma excelente proposta para o 

cooperante, uma vez que ele garante um produto de qualidade 

com um custo diferenciando, além de utilizar como moeda de 

troca o grão produzido na sua propriedade, garantindo a sua 

semente antecipadamente nos meses de junho a agosto. 

Da mesma forma que a venda de semente no sistema À 

Vista, tem perdido espaço principalmente por limitar a venda de 

semente no período próximo ao plantio (setembro a novembro), 

o que não permite que o produtor adquira a semente com o 

tratamento desejado. 

No sistema Mútuo, o produtor tem acesso à semente 

padronizada, de alto vigor e germinação, com as opções de 

tratamento mais conveniente para a sua lavoura, diminuindo o 

risco de perdas, uma vez que o armazenamento é de 

responsabilidade da cooperativa até momentos que antecedem 

o plantio. 

A instalação do Centro de Tratamento de Semente (CTS) 

permitiu ao produtor uma maior certeza de uniformidade e 

qualidade na aplicação do tratamento (fungicida, inseticida, 

micronutrientes, bioativadores e até mesmo nematicidas). 

Ao analisar o potencial de comercialização de semente de 

soja na área de ação unidade de Ijuí, fica claro a grande 

oportunidade de expansão, tanto com relação à participação de 

mercado como também à necessidade de realizar um trabalho 

de incremento na taxa de utilização de sementes legais. 

Diante das circunstâncias, o presente estudo oportunizou 

obter maiores detalhes relacionados aos mecanismos de 

comercialização de semente, além de proporcionar um maior 

embasamento teórico sobre o assunto, bem como contribuir 

como fonte de novas pesquisas e incentivos a novos trabalhos. 

Durante a realização deste estudo surgiram 

questionamentos, os quais não foram contemplados, já que não 
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era esse o objetivo. Estas questões ficam latentes como 

sugestões para futuros estudos. Dentre eles, destacam-se: (1) 

dimensionamento adequado da UBS para a produção viável de 

semente de soja; (2) mecanismos para o incremento na taxa de 

utilização de sementes legais, visto a elevada utilização de 

semente salva; (3) carência de mão-de-obra qualificada para 

atuar na produção e comercialização de sementes. 

Sabe-se que este trabalho não se encerra aqui, pois a 

busca do aperfeiçoamento profissional na área de produção e 

comercialização de sementes é inesgotável, sendo igual a uma 

semente que, ao germinar, deve evoluir para o estudo e o 

acompanhamento constantes da dinâmica do mercado, a fim de 

servir de alicerce para um o negócio de sementes robusto, 

dinâmico e duradouro. 
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