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A semente é o primeiro elo da produção vegetal, no 

entanto, sua qualidade tem influência geral no sucesso presente 

e futuro de todos os envolvidos no agronegócio. 

O estabelecimento de pastagens no Paraguai, com 

forrageiras selecionadas, tem uma história relativamente curta 

(1950), mas alcançou importância significativa ao longo das 

últimas duas décadas. As gramíneas (poaceas) comercialmente 

importantes no Paraguai são Pannicum maximun cv Gatton, 

(gatton panic) Colonial e Tanzania; Cynodon nlemfuensis cv 

Strella; Brachiaria brizantha cv Marandu; Digitaria eriantha var. 

pentzii (pangola); Urochloa mozambicensis cv Nixon. Outras 

gramíneas cultivadas em escala comercial, porém de menor 

importância são: Chloris gayana cv Callide, Panicum coloratum 

cv Bambatsi, Brachiaria decumbens, B. mutica. B. humidicola. 

Cynodon sp. Cv Tifton 85 e Callie, Digitaria milanjinata, Cencrhus 

ciliaris dentre outras (GLATZE e STOSICK, 2001). 

A qualidade das sementes de espécies forrageiras 

provenientes do Brasil melhorou substancialmente na década de 

1980, sendo que o valor cultural das sementes importadas estava 

em torno de 20%, entretanto, atualmente, se observa que a 

qualidade determinada pelo valor cultural (pureza vs germinação) 

aumentou (ROSALES, 2011). 
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Esta situação é muito importante para o agricultor, pois no 

momento de estabelecer ou renovar a pastangem, tem a 

segurança do uso de sementes de maior qualidade e com 

menores custos na semeadura e no estabelecimento de seus 

campos (ROSALES, 2011). 

Outro aspecto que tem melhorado está relacionado com a 

presença de torrões e pedras em lotes de sementes. Nas 

décadas de 1980 e 1990, era comum encontrar lotes com mais 

de 50% de torrões e pedras, até mesmo lotes com até 90% foram 

detectados. No entanto, nos últimos anos verificou-se que menos 

de 20% dos lotes tinham este tipo de material indesejável 

(ROSALES, 2011). 

Os sistemas de produção agrícola modernos convergem 

rapidamente para uma agricultura de precisão, que requerem a 

melhoria dos sistemas de cultivo, garantindo sucesso técnico e 

econômico das atividades agrícolas, proporcionando, desta 

forma, um estabelecimento ideal das plantas e densidades 

populacionais adequadas, que favorecem desde a semeadura 

até a colheira mecanizada. A tecnologia de recobrimento de 

sementes tem por objetivo minimizar os problemas de produção 

de espécies forrageiras, e consiste na aplicação de materiais 

inertes sobre as sementes com a finalidade de melhorar sua 

distribuição e eficiência durante a semeadura (MENDOZA, 2003). 

O incrustamento ocorre quando se aumenta até cinco 

vezes o tamanho das sementes. Um aumento maior é chamado 

de peletização, técnica utilizada em sementes de hortaliças e 

tabaco (TAKASHI, 2012). 

O processo mais utilizado em sementes muito leves, 

pequenas ou pilosas, como as gramíneas, é o incrustamento, o 

qual consiste na aplicação de material inerte e polímero incolor 

ou colorido, mantendo quase integralmente a forma original da 

semente, sendo o aumento do tamanho das sementes facilita o 

seu manuseio (PERES, 2010). A menor variabilidade de 

tamanhos das sementes resulta em um lote mais uniforme, com 

maior facilidade na regulação de equipamentos e semeadoras, 

completa as irregularidades na superfície das sementes, 
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deixando-ás mais lisas e uniformes, aumenta a massa das 

sementes prevenindo a deriva durante a semeadura.  

O incrustamento de sementes é visto como uma alternativa 

especialmente para sementes de pastagens, incrementando o 

valor comercial destas, merecendo atenção especial por parte 

dos pesquisadores e produtores (PERES, 2010). 

A superfície total de campos com pastagens utilizando 

espécies forrageiras no Paraguai no ano de 1991 era de 

aproximadamente 12,5 milhoes de hectares, a qual vem 

aumentando até chegar no ano de 2008 em 17,8 milhores de 

hectares, significando variação no aumento de 41,9% em 17 

anos (CENSO AGROPECUÁRIO NACIONAL, 2008). 

O gado do Paraguai é reconhecido por fornecer carne 

proveniente de pastagens de qualidade e gado leiteiro, 

distribuído em várias zonas, que requerem pastagens. A 

programação da produção de sementes forrageiras pelas 

empresas se baseia principalmente na necessidade de 

renovação das pastagens, cuja longevidade está diretamente 

relacionada com o sistema que integra produção de grãos e 

criação de gado e, para viabilizar esse sistema, o agricultor 

estabelece sua pastagem anualmente, semeando o pasto junto 

com a soja e o milho, em regiões onde não é possível implantar 

uma segunda safra, ou depois da colheita da soja precoce, na 

implantação do milho de segunda safra. 

A utilização de sementes forrageiras de alta qualidade de 

materiais melhorados possibilita aumentar o abastecimento de 

animais por superfície, o que tem sido identificado pelo 

pecuarista com o uso destas sementes (ROVIERI, 2009). 

O produtor de sementes deve ter muito cuidado com os 

novos lançamentos. A promessa de milagre não é comprada pelo 

consumidor. Por melhor que seja o lançamento, o produtor vai 

utilizar esse material em um volume muito pequeno. Os 

lançamentos levam em torno de três safras para ingressar no 

mercado como cultivares importantes e com volume significativo. 

Os produtores são classificados em ousados, conservadores e 

ultraconservadores. Na prática, as cultivares podem ser 
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classificadas em quatro categorias, segundo o ponto de vista 

comercial: 

• Os lançamentos, que para o mercado são sempre uma 

incógnita; 

• As estabelecidas, que já se afirmaram no mercado e 

participam com volume sifnificativo e, portanto, 

dificilmente sobra; 

• Os nichos, que se adaptam bem apenas em algumas 

regiões ou microclimas; 

• As decadentes, que pela própria definição já cumpriram 

um papel importante no mercado, mas estão superadas, 

e o produtor começa a substituí-las por outras.  

Os erros mais comuns se referem aos lançamentos, que 

na maioria das vezes, são produzidas em excesso e os nichos, 

por sua vez, podem tanto faltar como sobrar, dependendo do ano 

(RODRIGUES, 2008). 

Com relação à empresa VICOZA S.R.L., a sociedade foi 

constituída em 1987, com o objetivo de importação e venda de 

sementes forrageiras principalmente e outros produtos 

relacionados à agropecuária. É o representante exclusivo da 

empresa MATSUDA no Paraguai. 

A empresa MATSUDA Sementes e Nutrição Animal é uma 

das maiores produtoras de sementes de gramíneas forrageiras 

do Brasil, atendendo as demandas nacionais e internacionais, 

principalmente dos países da América Latina e Caribe (PESKE, 

2008). 

A avaliação comercial da empresa tem como objetivo 

principal analisar a situação atual e desenvolver um esquema 

estratégico para enfrentar as mudanças provocadas no mercado 

devido à evolução da qualidade física das sementes de espécies 

forrageiras, tendo como referência o período de 2008 até 2012. 

Desta forma, o objetivo do trabalho foi determinar a 

capacidade da empresa Vicoza S.R.L. em aproveitar o avanço 

tecnológico das sementes forrageiras no posicionamento da 

empresa no mercado paraguaio. 



Importação de sementes forrageiras na empresa Vicoza S.R.L, Paraguai 

555 

O estudo foi realizado na empresa VICOZA S.R.L., 

localizada na cidade de Asunción, república do Paraguai, com 

Registro Nacional de Produtores de Sementes número 17 e 

Registro Nacional de Comerciantes de Sementes número 15. A 

base de dados do estudo levou em consideração os anos 

compreendidos entre 2008 e 2012, e foram coletados dos 

registros da empresa e da Associação Paraguaia de Produtores 

de Sementes (APROSEMP). 

Para descrever a participação no mercado de sementes 

forrageiras e evolução da quantidade de importação, foi 

construída uma tabela indicando a quantidade média de 

sementes de espécies forrageiras em geral, importadas pelas 

diferentes empresas competidoras, cujos valores foram obtidos 

de uma base de dados proveniente da Associação de Produtores 

de Sementes do Paraguai, em relação ao histórico da quantidade 

de sementes importadas no período de 2007 a 2012. Em 

seguida, foi descrito a quantidade de sementes forrageiras 

importadas pela empresa VICOZA S.R.L., também levando em 

consideração o período de 2007 a 2012, sendo a quantidade total 

de sementes importadas, sem considerar espécie ou variedade. 

A porcentagem de participação no mercado foi calculada 

pela relação da quantidade total de sementes importadas, 

considerada 100%, comparativamente com a quantidade 

importada pela empresa VICOZA, em cada ano. 

Foi registrado o histórico de importação de sementes das 

espécies Brachiaria brizantha cv Marandú, MG – 4, MG – 5; 

Brachiaria decumbens cv Basilisk; Brachiaria humidicola cv. 

Llanero e Humidícola; Panicum maximun cv. Tanzania, Mombaza 

e Aruana; Brachiaria ruziziensis cv Ruziziensis e os diferentes 

valores culturais no período de 2008 a 2012. 

Para a avaliação da distribuição da venda de sementes 

forrageiras foram analisados os registros de vendas realizadas 

pela empresa VICOZA S.R.L., nos anos de 2010 e 2011, pois 

foram os anos em que foram registrados importação de 

sementes forrageiras com valor cultural de 76%. Deste total, 

foram somadas de forma individual as vendas realizadas às 
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coperativas, revendedores e as vendas diretas à pecuaristas, por 

quantidade e valor cultural, sendo o ano de 2011 o de maior 

importação em quantidade de sementes com a tecnologia de 

incrustamento. Foi determinada a quantidade faturada em 

dólares, nas vendas em cada um dos setores mencionados e, 

foram comparados entre si, e de posse destes dados, foi 

realizado a discussão sobre o foco da empresa em vendas, 

quanto a adoção da nova tecnologia. 

Para avaliar o histórico de vendas e análise de eficiência, 

foi determinado o total de faturamento de sementes MATSUDA, 

em dólares por ano, após construiu-se um gráfico com o 

comportamento. Assim, foi realizado discussão sobre a evolução 

da eficiência e estabilidade comercial em vendas de sementes 

forrageiras nos anos avaliados. Calculou-se o incremento ou a 

diminuição, em porcentagem, das vendas de sementes no 

período do estudo. 

Foi obtido a porcentagem de participação de sementes 

forrageiras MATSUDA no faturamento total da empresa VICOZA 

S.R.L. no ano de 2011, considerando-se este período devido à 

maior quantidade de sementes de valor cultura de 76%, 

importadas e comercializadas, levando-se em consideração o 

total faturado por todos os produtos comercializados pela 

empresa por ano, e calculou-se a porcentagem correspondente 

ao faturamento de sementes forrageiras anualmente. 

Para a análise de eficiência, tomou-se como base a 

quantidade de sementes importadas comparativamente à 

quantidade de sementes vendidas no período de 2011. Foi 

considerada eficiência de 100% quando a quantidade importada 

por período foi igual a quantidade vendida. Isto foi obtido com 

base nas importações totais, por ano, em comparação com o 

volume total faturado por ano, sendo o total importado 

considerado como 100% e, a base de cálculo da percentagem 

por espécie e variedade. 

Com relação à análise das cinco forças competitivas de 

Porter, segundo o mercado de sementes de espécies forrageiras 

no Paraguai, foi criado um cenário do mercado de sementes de 
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espécies forrageiras de atuação da empresa, sintetizado através 

das cinco forças competitivas de Porter. Identificou-se os novos 

competidores, os principais rivais, as empresas compradoras e 

os atuais provedores, com o qual se realizou a análise de 

posicionamento da empresa. 

No que diz respeito ao plano anual de marketing, foi 

elaborado um plano estratégico para ser desenvolvido 

anualmente, estabelecendo critérios e pontos essenciais que 

deverão ser assumidos pela gerência em busca do 

desenvolvimento de produtos e aumento das vendas. 

Além disso, realizou-se uma lista de pontos fortes, pontos 

fracos, oportunidades e ameaças, as quais foram analisadas e 

levadas em considereção para realizar uma conclusão sobre a 

situação competitiva da empresa e produtos. 

Até o terceiro trimestre de 2009, a economia havia 

contraído 3,6% como resultado de uma diminuição da produção 

agrícola por causa da seca e dos efeitos negativos da crise 

global (MORAN, 2013). Isso pode explicar, de maneira geral, o 

comportamento do mercado durante a avaliação deste estudo. 

Em 2011, esta notícia também afetou o mercado de 

sementes de espécies forrageiras, já que o setor agropecuário foi 

afetado anteriormente. O serviço Nacional de Qualidade e Saúde 

Animal (SENACSA) relatou um foco de febre aftosa na estância 

Santa Helena, localidade de Sargento Loma, no departamento de 

San Pedro. O presidente interino da entidade, Dr. Simón Van 

Humbeck comunicou o evento à OIE e o país perdeu 

automaticamente seu estatus sanitário. 

A declaração do foco de febre aftosa afetou o setor 

pecuário, que esperava no ano de 2011, alcançar os mesmos 

níveis de exportação do ano anterior, quando arrecadaram quase 

um milhão de dólares por venda de carne para o exterior (ABC 

COLOR, 2011). 

Ambas as situações afetaram de alguma maneira o 

mercado, o que foi percebido com a flutuação acentuada das 

quantidades importadas. 
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Foi possível perceber a queda drástica da quantidade 

importada dos anos de 2009 e 2010 em comparação com os 

anos 2007 e 2008, o qual foi recuperado parcialmente no ano de 

2012. A participação no mercado teve um notável destaque nos 

anos de 2009 e 2010, alcançando aproximadamente 59,6 e 

51,8%, respectivamente, diminuindo no ano seguinte e, 

chegando na menor taxa no ano de 2012. A quantidade total de 

sementes importadas no ano de 2012 foi diferente dos anos 

anteriores, e pode ser devido a diferença do valor cultural, o qual 

aumentou de 20 a 50%, portanto, a quantidade utilizada por 

unidade de área também diminuiu. A tabela 1 descreve o 

comportamento do mercado no período estudado. 

 
Tabela 1 - Quantidade de sementes de espécies forrageiras 
importadas no Paraguai, em kg por ano e porcentagem de 
participação. 

Ano 
Quantidade Total 

(kg) 

Quantidade 
importada pela 

VICOZA (kg) 

Participação 
(%) 

2007 2.503.380 107.540 4,3 

2008 3.030.539 249.118 8,2 

2009 287.242 171.125 59,6 

2010 291.388 149.130 51,8 

2011 SD 171.085 SD 

2012 737.569 30.005 4,0 

Fonte: Associação de Produtores de Sementes do Paraguai, 2013. 
 

As sementes de Brachiaria brizantha (Tabela 2) tem 
apresentado maior volume de importação em comparação com o 
resto das espécies, levando-se em consideração as três 
variedades. Houve aumento do percentual do valor cultural no 
período analisado, onde, em 2008 o valor cultural era de 24 e 
35%.  

Em 2010 iniciou-se a importação de sementes com a 

tecnologia de incrustamento e valor cultural de 76%. No ano 

seguinte, aumentaram as importações de sementes de Brachiaria 

brizantha com estas características, embora a drástica 
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diminuição na quantidade importada em 2012 indica a 

possibilidade de um estoque de sementes devido à dificuldade de 

venda de sementes incrustadas e o impacto que teve nas vendas 

da empresa, e outros fatores em geral da economia que foram 

citados anteriormente, ocorridos no mesmo ano. 

 

Tabela 2 - Quantidade de sementes de Brachiaria brizantha 
importadas em kg por variedade, valor cultural e por ano. 

Variedade 
Valor 

Cultural 
(%) 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade (kg) 

Marandu 

24 15.000 0 0 0 0 

35 76.780 30.000 42.500 1.000 0 

50 0 0 0 4.000 13.000 

76 0 0 1.500 9.000 0 

MG - 4 

35 49.440 15.000 0 1.000 0 

50 0 0 0 6.000 4.000 

76 0 0 0 2.000 0 

MG - 5 

35 24.000 20.000 26.000 9.000 0 

50 0 0 0 21.000 10.000 

76 0 0 0 5.000 0 

Total 165.220 65.000 70.000 58.000 27.000 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013. 
 

Com relação a importação de sementes de Brachiaria 
decumbens, demonstrada na Tabela 3, pode-se perceber que a 
quantidade importada foi muito inferior a Brachiaria brizantha, 
embora em 2011 foram importadas quantidades com diferentes 
porcentagens de valor cultural, de 35, 50 e 76%, sendo este ano 
o que houve maior quantidade de importação de sementes de 
Brachiaria decumbens em comparação com os outros anos. Em 
2012 foram importados somente sementes com valor cultural de 
50%, isto aconteceu para o restante das importações do ano 
anterior (2011). 
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Tabela 3 - Quantidade de sementes de Brachiaria decumebs 
importadas em kg por valor cultural por ano 

Variedade 
Valor 

Cultural 
(%) 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade (kg) 

Basilisk 

35 6.000 2.000 4.000 1.000 0 

50 0 0 0 3.500 2.000 

76 0 0 500 2.000 0 

Total 6.000 2.000 4.500 6.500 2.000 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013. 
 

As sementes de Brachiaria humidicola comercializadas são 
de duas cultivares, Himidicola e Llanero, também conhecida 
como Dyctioneura, apresentada na Tabela 4, em 2008 se 
destacou com uma quantidade significativa importada, sendo a 
cultivar Himidicola a de maior aporte, porém de valor cultural 
inferior a 30%. Em 2011 foi realizado importação com valor 
cultural de 60%, assim como no ano seguinte, porém em menor 
quantidade. A variedade Llanero não foi importada em 2012, isso 
pode ser devido ao estoque remanescente de 2011 ou por falta 
de disponibilidade do fornecedor. 

Com relação à espécie Panicum maximum, as cultivares 
comercializdas são Tanzania, Mombaza e Aruana, esta última 
em menor escala e somente em 2011, com valor cultural de 76%, 
ou seja, já com a tecnologia incrustada. Estes dados se 
encontram na Tabela 5, onde observou-se, que em 2012 não 
houve importação de sementes desta espécie, destacando-se 
2010 como o ano de maior quantidade importada. Foi possível 
observar também que esta espécie é comercializada com valor 
cultural de 35%. As sementes de Panicum maximum requerem 
40% de pureza física e 60% de germinação pelo menos, sendo 
aceito análise de viabilidade pelo teste de tetrazólio, uma vez que 
são sementes que apresentam dormência. 
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Tabela 4 - Quantidade de sementes de Brachiaria himidicola 
importadas em kg por variedade, valor cultura e por ano. 

 Variedade 
Valor 

Cultural 
(%) 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade (kg) 

Llanero 

35 2.010 100 0 2.510 0 

50 0 0 0 0 0 

76 0 0 0 0 0 

Humidicola 

28 31.858 2.010 0 0 0 

32 0 0 3.525 1.995 0 

60 0 0 0 2.000 1.005 

Total 33.868 2.110 3.525 6.505 1.005 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

Entre os diferentes clientes com os quais trabalha a 
empresa, existem pecuaristas tradicionais que preferem 
sementes de menor pureza física em relação às de valor cultural 
superior, e optam por menores preços, portanto, são 
comercializadas diferentes opções quanto à esta carcterística. 
 
Tabela 5 - Quantidade de sementes de Panicum maxium 
importadas em kg por variedade, valor cultural e por ano. 

Variedade 
Valor 

Cultural 
(%) 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade (kg) 

Tanzania 

35 38.040 17.985 60.055 26.550 0 

50 0 28.020 4.020 30.000 0 

76 0 0 510 5.000 0 

Mombaza 

35 6.030 2.010 0  2.010 0 

50 0 0 2.010 0 0 

76 0 0 510 2.000 0 

Aruana 76 0 0 0 510 0 

Total 44.070 48.015 67.105 66.070 0 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
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Na Tabela 6 está apresentada a quantidade de sementes 
de Brachiaria ruziziensis, as quais foram importadas em 2010 e 
2011. Pode-se observar somente dois registros de valor cultural, 
50 e 76%. Em 2012 não foi registrado importação, o que pode 
ser explicado pelo excedente de importação do ano anterior. 
 
Tabela 6 - Quantidade de sementes de Brachiaria ruziziensis 
importadas em kg por valor cultural e por ano. 

Variedade 
Valor 

Cultural 
(%) 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 

Quantidade (kg) 

Tanzania 
50 0 0 4.000 4.000 0 

76 0 0 0 10000 0 

Total 0 0 4.000 14.000 0 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

Para determinar os tipos de clientes que compram da 
empresa, podem-se destacar três cateogiras: os distribuidores, 
as cooperativas e pecuaristas. A estes últimos também pode-se 
adicionar os agricultores, que tem sido incorporados na lista de 
clientes por adquirir sementes de Brachiaria ruzziensis para 
utilizar em suas parcelas, porém estes são atendidos pelos 
distribuidores, por este motivo não aparecem na Tabela 7. 
 
Tabela 7 - Distribuição das vendas de sementes de espécies 
forrageiras por categoria de clientes. 

Ano Clientes Incrustadas (U$S) Convencional (U$S) 

2010 

Distribuidores 1.931,00 78.296,00 

Cooperativas 0,00 86.956,00 

Pecuaristas 1.921,00 737.330,00 

2011 

Distribuidores 15.378,00 78.683,00 

Cooperativas 4.720,00 48.227,00 

Pecuaristas 141.885,00 917.005,00 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

De acordo com os dados, pode-se observar detaque para 
a categoria de pecuaristas, como a de maior faturamento nos 
anos de 2010 e 2011, os quais foram levados em consideração 
para analisar as diferenças entre vendas de sementes 
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incrustadas e convencionais, sendo esse período o de início da 
importação de sementes incrustadas.  

É evidente a reação dos clientes à mudança na adoção da 
tecnologia, ao se comparar o faturamento, sendo em 2011 a 
categoria de pecuaristas a de maior faturamento em sementes 
incrustadas, com U$S 141.885,00, porém esse valor representa 
apenas 16% do faturado em sementes convencionais, cujo 
faturamento, no mesmo ano, foi de U$S 917.005,00. 

Na categoria distribuidores, pode-se observar um notável 
aumento no faturamento de sementes incrustadas em 2011, 
sendo que o valor de U$S 15.378,00 representa uma diferença 
positiva de U$S 13.447,00, que pode ser devido a venda de 
sementes de Brachiaria ruzziensis aos agricultores. 

O faturamento da empresa por venda de sementes 
Matsuda em geral está demonstrado na Figura 1. Pode-se 
observar um aumento desde 2009, alcançando o máximo em 
2011 e posteriormente decaindo aproximadamente ao nível do 
faturado em 2009. 

 

 
Figura 1 – Faturamento em dólares americanos de sementes Matsuda 
por ano. 
Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

Uma diferença de aproximadamente U$S 588.652,00 a 

menos no faturamento em 2012, em relação a 2011, indica a 

possibilidade de falta de posicionamento do produto no mercado, 

o que pode estar sendo ocasionado por políticas de vendas 

erradas para encarar as mudanças de produtos e garantir a 
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aceitação do cliente, além disso, pode ser devido, também, a 

falta de recursos humanos para suprir a quantidade de clientes 

para promover o produto e transmitir de maneira eficiente os 

benefícios da utilização de sementes incrustadas. Contudo, deve-

se levar em consideração a crise do setor pecuário em 2011, em 

que o surto de febre aftose, detectada pelo Departamento de San 

Pedro, teve como consequência o fechamento dos principais 

mercados. Esta situação fez com que os produtores de gado não 

investissem em infraestrutura, tampouco na renovação de 

pastagens ou habilitação de novos campos para piquetes 

Com relação ao histórico de vendas, do ponto de vista do 

planejamento de uma empresa, é essencial que exista a 

estabilidade e progresso programado nas vendas, para pertimir o 

planejamento financeiro com segurança. A análise da variação 

da porcentagem total de vendas ao longo dos anos tem 

importância fundamental neste aspecto (RODRIGUES, 2008). 

Na Figura 2 está apresentado a porcentagem de 

faturamento dos diferentes produtos comercializados pela 

empresa VICOZA S.R.L, por tanto, pode-se observar que 36% do 

total de faturamento é devido a venda de sementes forrageiras 

Matusa, superando amplamente os demais produtos. Ainda, em 

segundo lugar, as sementes de sorgo do fornecedor Atlantica 

Sementes, mostra uma importante participação no faturamento, 

com aproximadamente 28%. 

Na terceira posição, com 8% de faturamento, encontra-se 

Granufertil, que se trata de um produto elaborado pela própria 

empresa, granulado calcário agrícola dolomítico, que confere 

uma vantagem estratégica, e ao serem preparadas, podem ser 

adotadas no próprio produtivo, buscanto benefícios nos custos de 

produção podendo se refletir no preço final. 

Os demais produtos estão abaixo de 10%, os quais não 

significam que não sejam importantes, porém merece uma 

análise de comparação do comportamento dos mesmos anos 

anteriores, para realizar uma prejeção e criar estratégias para 

explorar seu potencial de contribuição em maior escala para 

aumentar o faturamento. 
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Figura 2 - Porcentagem de participação de produtos MATSUDA no 
faturamento total da VICOZA em 2012. 
Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 

 

Na análise de eficiência, conforme descrito na Tabela 8, os 

valores relativos a Brachiaria brizantha da variedade Marandu, no 

que diz respeito aos valores culturais 35 e 50%, superaram 

100%, pois a quantidade importada neste ano foi menor que a 

quantidade vendida, ficando um estoque do ano anterior. 

Esses resultados demonstram que há um déficit de 

programação, sendo que a rotação de sementes deve ser mais 

fluida e evitar armazenar grandes quantidades de sementes. Isto 

também ocorre no caso de Brachiaria brizantha variedade MG. 

A média geral demonstra que há uma eficiência de 88%, a 

qual é muito boa em uma análise superficial, porém, tratando-se 

de sementes, devem ser considerados planos de gestão de 

estoque e importações escalonadas. 
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Na Figura 3 está demonstrada a síntese do mercado 

competitivo da VICOZA S.R.L., durante o período de realização 

do estudo. O principal fornecedor é a empresa COM. IND. 

MATSUDA IMP. E EXP. LTDA., que envia as sementes de 

acordo com os pedidos realizados pela gerência técnica/vendas, 

conforme as expectativas e necessidades, realizando em média 

três importações por ano. 

 

Tabela 8 - Quantidade de sementes de espécies forrageiras 
importadas e vendidas em kg por espécie, variedade, valor 
cultural e porcentagem de eficiência em 2011. 

Espécie Variedade 
Valor 

Cultura 
(%) 

Importação 
(kg) 

Vendas 
(kg) 

Eficiência 
(%) 

Brachiaria 
brizantha 

Marandu 

35 1.000 2.830 283 

50 4.000 20.152 503 

76 9.000 4.819 54 

MG-4 

35 1.000 405 41 

50 6.000 3.937 66 

76 2.000 2.170 109 

MG-5 

35 9.000 865 10 

50 21.000 18.796 90 

76 5.000 1.425 29 

Brachiaria 
decumbens 

Basilisk 
50 3.500 2.784 80 

76 2.000 705 35 

Brachiaria 
himidicola 

Llanero 50 0 3.049   

Himidicola 
35 1.995 1.992 99 

76 1.005 110 11 

Panicum 
maximun 

Mombaza 
50 0 1.075 

 
76 2.000 260 13 

Tanzania 35 26.550 11.935 45 

Brachiaria 
ruziziensis 

Ruziziensis 
50 10.000 1.030 10 

76 4.000 820 21 

Média          88 

Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

As empresas de maior rivalidade ou os principais 

competidores são a Market S.R.L., a qual, segundo as 
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estatísticas de importação (APROSEMP, 2013), é a que liderou a 

lista de importações de sementes forrageiras em 2012, seguida 

pelas empresas Agroestancia Imp. y Exp., Rural Center S.R.L. e 

A.T. Agrotierra, sendo estes dados criados levando-se em 

consideração os anos em que foram registrados as importações, 

e estas empresas citadas tenham importado sementes nos cinco 

anos que foram considerados para o estudo.  

 

 
Figura 3 - Análise das cinco forças comepetitivas de Porter, segundo o 
mercado da VICOZA S.R.L. 
Fonte: Vicoza S.R.L. 2013 
 

Os novos competidores são Syembra S.A., Grupo Parana 

S.A. e Somax Agro, que registraram importações somente nos 

dois últimos anos do estudo. Com relação a empresa Somax 

Agro. as importações registradas são de sementes de Brachiaria 

ruziziensis, o que indica que é uma empresa da área agrícola 

que está introduzindo os sistemas de integração agrícola 

pecuária, para o qual a empresa deve ter como objetivo. O poder 
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de compra ou negociação com os clientes é liderado pelos 

clientes da categoria Criadores de Gado, os quais realizam as 

compras maiores diretamente. As cooperativas e os 

distribuidores contribuem com a distribuição de sementes nos 

setores agrícolas e nas colônias onde estão instalados. 

No que se refere à análise PFPFOA (Pontos fortes, Pontos 

Fracos, Oportunidades e Ameaças), tem-se como pontos fortes o 

auge da integração agrícola pecuária; a utilização do cultivo 

agrícola para reduzir os custos da recuperação de pastagens 

degradadas; a produção de grãos em associação com forrageiras 

para silagem e aproveitar a mesma área para pastoreio na 

estação seca, significando maior emprego de sementes com 

tecnologia apropriada para sua utilização em associação com 

sementes de cultivos agrícolas. 

Como avaliação dos pontos fracos destaca-se a utilização 

de sementes de baixa qualidade tem sido a causa inicial de 

resultados ruins para alguns agricultores, como os casos de alta 

inviabilização de áreas para cultivo. É interessante observar que 

o valor da semente relacionado à capacidade germinativa, ao 

vigor, ao potencial genétivo e à pureza física e varietal é 

relativamente bem compreendido pelos agricultores (PERES, 

2010).  

Com relação as oportunidades, pode-se salientar que 

muitos clientes começaram a exigir uma qualidade melhor, 

principalmente devido a problemas com o uso de sementes de 

baixa qualidade, tais como infestação de seus pastos com 

plantas daninhas, baixo estabelecimento das pastagens, gastos 

financeiros excessivos para resolver os problemas causados por 

uso de materiais de baixa qualidade, entre outros. Está é uma 

característica muito peculiar neste mercado de sementes que 

utilizam as últimas tecnologias à disposição. 

Em relação as ameaças, pode-se destacar a criação de 

várias legislações sobre sementes, normatizando desde a 

produção, transporte, beneficiamento, armazenamento e 

comercialização foram criadas para facilitar a fiscalização pelo 

Ministério da Agricultura. Em contrapartida à criação de eis que 
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regulam o setor, tem aumentado também o mercado de 

sementes piratas de espécies forrageiras. Até então muitas 

sementes disponíveis no mercado são ilegais, produzidas e 

comercializadas fora do sistema legal vigente. 

A partir desta análise, surge a seguinte estratégia: ao 

aumentar as exigências dos produtores, aumenta o valor 

agregado dos produtos, ajudando a incrementar as vendas, 

oferecendo produtos diferenciados para o resto do mercado. 

 No que tange o Plano Anual de Marketing, a gerência da 

empresa estabelecerá metas mensais ou trimestrais. Será 

estabelecido a partir de previsões de vendas, que serão 

realizadas com ajuda dos vendedores, índices de demanda de 

mercado, investigação de mercado, novos produtos e situação 

em relação a concorrência; contratos com os clientes, 

associações de produtores, os dados históricos das últimas 

safras e análise de vendas dos últimos anos, a projeção de 

eventuais preços mínimos do mercado frigorífico; tendências de 

expansão ou diminuição de áreas de pastagens, tendência de 

implementação de sistemas de integração em áreas agrícolas e 

as atividades de marketing que a empresa vai implementar neste 

período 

A administração monitorará seu desempenho no mercado. 

Para isto, serão estabelecidos parâmetros de medidas entre as 

metas de vendas estabelecidas e as realizadas. A gerência 

técnica comercial usará cinco ferramentas para verificar a 

realização do plano: análise de vendas, análise de participação 

no mercado, análise de gastos de marketing-vendas, análise 

financeiro e análise de pontuação baseada no mercado, os quais 

serão realizados em conjunto com o gerente financeiro 

administrativo. 

É determinado pela gerência as causas dos desvios 

marcados a partir do desempenho ideal. Serão analizados os 

resultados e, a partir deste ponto, se realizará um diagnóstico 

das possíveis causas do resultado. 

 A gerência deve tomar medidas corretivas para eliminar 

as diferenças entre as metas e o desempenho real. A partir da 



Produção Técnico-Científica em Sementes - Volume I 

570 

análise dos resultados ou os fatores que influenciaram o mesmo, 

serão estabelecidas estratégias corretivas para redirecionar o 

curso, buscando cumprir as metas. 

A evolução da qualidade física das sementes de espécies 

forrageiras apresentou um cenário favorável para a empresa em 

termos de competitividade, porém ainda há desafios para 

alcançar posicionamento no mercado. 

Um destes desafios é o planejamento das importações de 

sementes para alcançar aumento na porcentagem de eficiência, 

devendo-se melhorar a programação e escalonar as quantidades 

de acordo com as estações principais, ou seja, entre agosto e 

fevereiro, com o objetivo de evitar excesso ou falta de estoque. A 

meta principal é alcançar uma fatia de mercado acima de 60%. 

Todavia, deve-se organizar e planejar investimentos em 

Marketing e atenção ao cliente. 

A redução do faturamento do último período estudado foi 

de U$S 588.625,00 comparativamente ao ano anterior, o que 

justifica os investimentos necessários para reverter a situação. 

Em mais de uma ocasião, no período estudado, a empresa 

VICOZA S.R.L. atingiu uma participação no mercado superior a 

60%, porém, está nas mãos da equipe técnica de vendas por em 

prática as estratégias para conseguir permanecer acima desse 

valor e, à gerência técnica, buscar as correções de rumo. 

Com a introdução de sementes de espécies forrageiras na 

gricultura, cria-se um grande negócio para onde apontar e 

conduzir estratégias que ajudem a aumentar as variedades 

forrageiras, com tecnologia de incrustamento, para atender as 

necessidades deste nicho de mercado. 

A variação da quantidade de importação por ano é 

instável. Esta variação cria insegurança e menor disponibilidade 

de espaço físico para armazenagem, além de afetar a rotação de 

produto, o que reflete no faturamento. 

A empresa pode apostar na comercialização de 180 mil kg 

de sementes por ano, devido ao histórico, os quais indicam que o 

volume mencionado é possível de se conseguir. 
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O volume de vendas reflete no faturamento para as 

diferentes categorias de clientes em ordem sequencial de acordo 

com o valor faturado, os quais são os pecuaristas, as 

cooperativas e os distribuidores (revendedores). 

Segundo os dados obtidos junto à APROSEMP, a empresa 

VICOZA S.R.L. tem em média 26% do mercado de sementes de 

espécies forrageiras legais do país. 

Após finalizar a avaliação, pode-se concluir que a empresa 

mostrou uma capacidade limitada de aproveitar as melhorias 

tecnológicas, na ausência de investigação mais profunda e de 

regularidade, a fim de introduzir a tecnologia de sementes de 

espécies forrageiras incrustadas no mercado. 

No entanto, foram descritas ações corretivas e estratégias 

para colocar em prática, com o objetivo de corrigir a situação e 

alcançar os objetivos e metas estabelecidos para atingir o êxito 

da empresa. 
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