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RESUMO 
 
 
Com o objetivo de compreender as estratégias de gestão, dos produtores de arroz, do 
município de Cachoeira do Sul, este trabalho apresenta, além da introdução, o 
contexto do agronegócio brasileiro e mundial, informações sobre a produção de grãos, 
dados sobre a produção de arroz e desafios do agronegócio brasileiro. Seguido da 
pesquisa bibliográfica, a segunda parte do trabalho apresenta a metodologia de 
pesquisa, o histórico do município e a análise das respostas dos produtores orizícolas, 
a fim de identificar suas estratégias – foco deste trabalho. Com a análise das 
respostas, concluiu-se que os produtores precisam lidar com diversas dificuldades, 
devido a problemas locais e mundiais, e para driblá-las, é necessário que algumas 
medidas estratégicas sejam adotadas. Os produtores possuem boas expectativas 
para os anos futuros, porém, torna-se necessária uma mudança de cultura e medidas 
políticas e governamentais.  
 
Palavras-chave: Orizicultura. Agronegócio. Gestão Rural.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Atualmente conhecido, no Brasil, como agronegócio, este subsetor da 

economia, que surgiu com a denominação internacional de agribusiness, se originou 

da junção de diversas atividades produtivas que estão ligadas diretamente à produção 

e processamento de produtos derivados da agricultura e da pecuária. O agronegócio 

deve ser compreendido como um processo. Na produção agropecuária, para alcançar 

um alto nível de produtividade, é utilizada uma série de tecnologias e biotecnologias, 

e, para isso, é necessário que alguém forneça tais fatores produtivos.  

Podem ser citados diversos subsetores da economia que fazem parte do 

agronegócio, na primeira etapa produtiva. Dentre eles, estão os bancos, que fornecem 

crédito, a indústria de insumos agrícolas – como herbicidas, inseticidas, sementes –, 

as indústrias de tratores e peças, lojas veterinárias e laboratórios que produzem 

vacinas e rações, para a pecuária. Posteriormente, foram agregadas, a esse 

processo, as agroindustriais, que são responsáveis pelo processamento da matéria 

prima oriunda da agropecuária, bem como pelo beneficiamento dos grãos que serão 

consumidos e exportados. A agroindústria realiza a transformação dos produtos 

primários da agropecuária em novos produtos que serão utilizados na alimentação da 

população, na indústria de vestimenta, biocombustíveis, entre outros. 

Segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

o agronegócio brasileiro representou 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, em 

2017 (CNA, 2018). No ano anterior, teve um crescimento positivo de 3%, enquanto o 

PIB nacional total teve uma redução de 3,3%. Com relação às exportações brasileiras, 

estima-se que o agronegócio, em 2016, foi responsável por 48% delas, com destaque 

para o complexo da soja (grão e farelo, principalmente), setor de carnes e o setor 

sucroalcooleiro, que, junto aos demais produtos do agronegócio, somaram em torno 

de U$86 bilhões, em 2016 (CNA, 2017). E, ainda, o agronegócio brasileiro atualmente 

gera empregos para quase 20 milhões de pessoas (COSTA; GUILHOTO; IMORI, 

2013).  

Tendo-se em vista a importância atual do setor para o desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro e a necessidade de se conhecer os futuros desafios do 

setor, busca-se, neste estudo, compreender a dimensão e a estrutura do agronegócio 

brasileiro. Além disso, delinear as perspectivas e os principais desafios para o setor, 
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nos próximos anos, com especial atenção à cultura do arroz, no estado do Rio Grande 

do Sul. 

O conjunto de interações formadas pelo agronegócio estabelece a alta 

importância econômica desse setor no país, responsável por cerca de 23,5% do PIB 

brasileiro, em 2017, a maior participação nos últimos 13 anos (CNA, 2017). Em suma, 

o agronegócio ocupa um lugar importante na economia mundial, principalmente nos 

países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, pois garante grande parte da 

alimentação mundial, gera elevado número de empregos e, além disso, contribui para 

o crescimento da exportação e do país que o executa (COSTA; GUILHOTO; IMORI, 

2013). 

O agronegócio passou a ser encarado como um conjunto de elos, que abrange 

itens como pesquisa, insumos, tecnologias, transporte, processamento, distribuição e 

preço. Sendo assim, o produtor rural, de qualquer porte, conhecendo sua importância 

dentro da cadeia produtiva, precisa tomar decisões importantes para a viabilização do 

seu negócio, que são ligadas a o que, quando, quanto e para quem produzir.  

Não se pode mais entender a fazenda apenas como um modelo fornecedor de 

matéria-prima, desconectada dos outros processos de transformação. Atualmente, é 

necessário que se tenha uma visão sistêmica de produção e comercialização, 

buscando eficácia, de forma a favorecer a relação custo/benefício e manter a 

competitividade.  

A evolução da agricultura familiar para o agronegócio, como é conhecido hoje 

em dia, mostra a grandeza dessa cadeia agroindustrial, que é composta por diversos 

segmentos que possuem, por sua vez, grande impacto mundial, no desenvolvimento 

socioeconômico. Os avanços da tecnologia e da ciência permitiram o crescimento do 

agronegócio, tanto em termos de produtividade como no âmbito da consciência social 

e ambiental, onde encontramos produtores e indústrias mais conscientes frente ao 

consumo de ferramentas e produtos, bem como a correta utilização das terras.  

O arroz (nome científico: Orysa sativa), objeto de pesquisa do estudo, é um dos 

principais grãos destinados à alimentação humana no mundo, sendo cultivado 

anualmente em cerca de 165 milhões de hectares e contando com uma produção de 

aproximadamente 741 milhões de toneladas, segundo dados da Embrapa (BUAINAIN 

et al., 2014). É considerado o principal cereal produzido nos países em 

desenvolvimento e possui grande importância, considerando-se que é o alimento 

básico de cerca de 2,4 bilhões de pessoas no mundo inteiro, consumido por todas as 
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classes sociais e cumprindo o papel de suprir as necessidades básicas alimentares 

da população. O Brasil ocupa o nono lugar, que corresponde a 1,6% da produção 

mundial, com uma área cultivada de aproximadamente 2,7 milhões de hectares e 

produção anual em torno de 11 milhões de toneladas (BUAINAIN et al., 2014).  

O Rio Grande Do Sul, apesar da sua grande diversidade de culturas agrícolas, 

possui o arroz como uma de suas principais riquezas agrícolas, e o seu 

beneficiamento é considerado uma das principais agroindústrias alimentares que 

abastecem o país inteiro. A atividade, no estado, é responsável por 66% da produção 

nacional, o que aumenta a importância do cereal, tanto do ponto de vista econômico, 

pois movimenta cerca de R$ 5 bilhões, como socialmente, uma vez que emprega 

cerca de 50 mil trabalhadores, segundo dados do Instituto Rio Grandense do Arroz 

(IRGA) e do Sindicato das Indústrias de Arroz do Rio Grande do Sul (SINDARROZ).  

Com o passar dos anos, a cadeia orizícola sofreu alterações e modernizações, 

contando atualmente com maquinário especializado e técnicas mais modernas. Isso 

possibilitou maior gerenciamento de custos, redução de desperdícios e melhora na 

qualidade do produto. Portanto, este estudo avaliou o mercado de arroz e, frente às 

mudanças ocorridas nos últimos anos, pergunta-se: quais são as estratégias de 

gestão dos produtores do município de Cachoeira do Sul? 

Nesta pesquisa, foram abordadas as principais questões no que tange à 

produção de arroz e às estratégias de gestão utilizadas pelos produtores do município 

de Cachoeira do Sul, com base nas informações disponibilizadas no meio agrícola-

científico, órgãos pesquisadores, livros, periódicos e entrevistas realizadas com 

produtores, no decorrer da pesquisa. Ao final do estudo, serão apresentados um 

documentário, contendo os principais dados históricos e econômicos, e uma análise 

decorrente da pesquisa acerca das principais estratégias de gestão dos produtores 

de arroz, do município de Cachoeira do Sul.  

 
1.1 Objetivos 
 
 
1.1.1 Objetivo Geral 
 

Realizar um estudo sobre o mercado de arroz, em níveis nacional e estadual, 

e as estratégias de gestão dos produtores, do município de Cachoeira do Sul. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

• Estudar a cadeia produtiva do arroz; 

• Avaliar a evolução do mercado de arroz no tocante à produção, área 

plantada, preços e custos de produção;  

• Analisar dados de produtividade e as estratégias de gestão dos produtores 

de pequeno, médio e grande portes, do município de Cachoeira do Sul. 

 

1.2 Justificativa 
 

Cultivado e consumido em todos os continentes, o arroz desempenha papel 

estratégico, tanto no aspecto econômico quanto social. O grão é alimento básico para 

cerca de 2,4 bilhões de pessoas e, segundo estimativas do USDA (2014), até 2050, 

haverá uma demanda para atender o dobro dessa população. 

A produção mundial aumenta, aproximadamente, 1,09% ao ano, ao passo que 

a população cresce 1,32%, e o consumo, 1,27%, fazendo com que os estoques 

mundiais se reduzam continuamente, a partir do século XXI, alcançando um nível 

preocupante para os países importadores. Toda essa alteração gerou aumentos 

consideráveis nos preços internacionais, mobilizando governos a buscarem soluções 

para assegurar a alimentação da população mais carente.  

No Brasil, o arroz é cultivado em agricultura empresarial e familiar, sendo que 

esta última reúne cerca de 34% da produção nacional e é a principal afetada pelas 

alterações sofridas no complexo arrozeiro, uma vez que é responsável por absorver 

todos os custos da produção do grão. 

Baseado nesses aspectos, é de suma importância analisar os elos da cadeia e 

as mudanças históricas, bem como as estratégias empregadas pelos produtores do 

município de Cachoeira do Sul, a fim de driblar as dificuldades encontradas nos 

aspectos que compõem a cadeia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 
2.1 Origem do agronegócio  
 

Agronegócio é a expressão que resulta da fusão da agricultura, ou 

agropecuária, e negócio. O termo “negócio” vem originalmente do latim negotium 

(negação do ócio) e tem o significado de ocupação ou trabalho, visando atingir 

determinados fins, para satisfação de desejos ou necessidades de quem os executa 

ou de outros – neste último caso, mediante alguma recompensa, aos executores. O 

termo “negócio” pode ser entendido, num sentido amplo, como geração de valor, 

através do uso do trabalho e do capital. Já no agronegócio, engloba-se a agricultura 

e demais segmentos produtivos a ela relacionados. 

 

Figura 1 – O que é o Agronegócio? 
 

 
Fonte: DEE/SEPLAG (2019). 

 

O surgimento da agricultura significa maior segurança ou previsibilidade de 

abastecimento. Embora mantivesse padrão itinerante, passou a se dar em locais 

específicos, favorecendo a formação de núcleos habitacionais e populacionais e de 

estruturas sociais bastante influenciadas pela posse da terra, que é a base da 

atividade econômica.  
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Na Inglaterra, a agricultura se desenvolve com demarcação de terras e 

emprego de técnicas e instrumentos de cultivo. Com a contínua consolidação do 

capitalismo, foi deixada de lado a prática do abandono de terras, e passa-se, então, a 

empregar a rotação de culturas, intensificando-se o cultivo, corrigindo-se e 

fertilizando-se o solo. Na pecuária, os ganhos são obtidos pela melhoria de rebanhos 

ovinos e bovinos, através de cruzamentos controlados, somados à produção da 

forragem, que sustentava a criação no inverno, evitando o abate prematuro. O Estado, 

atendendo à demanda de fazendeiros com poder econômico, providencia estradas, 

canais e drenagem dos pântanos.  

Até o século XIX, a atividade econômica organiza-se em estrutura 

essencialmente familiar. Grandes empresas começam a surgir a partir de então, 

basicamente nos Estados Unidos, para processamento de carnes e cereais. As 

primeiras fábricas de fertilizantes a partir do esterco surgiram, também, no início do 

mesmo século. Considerando-se os arados de ferro, utilizados no século XVIII, aos 

tratores a vapor, do século XIX, a mecanização da agricultura avança 

consideravelmente, poupando a força de trabalho humana e permitindo a exploração 

de áreas cada vez mais extensas.  

O sistema de Bolsas para comércio de produtos agropecuários existe desde os 

séculos XII e XIII, na Europa. Porém, à medida que o armazenamento e o transporte 

avançaram, o comércio de produtos agropecuários padronizados, conhecido como 

commodities, se expandiu. A organização das bolsas, no formato visto atualmente, 

começou a se desenvolver no século XVIII, em Nova Iorque e Chicago. Produtores 

passaram a poder operar com maior proteção contra oscilações desfavoráveis de 

preço. 

Ao longo do século XX, grandes transformações ocorreram, no cenário 

mundial, com grande aplicação de tecnologias na agropecuária, baseada em avanços 

da química e da biologia. A indústria que fornece insumos – como sementes, 

maquinaria e agroquímicos – se estrutura em grandes empresas. De outro lado, o 

crescimento da renda e as mudanças demográficas geram demanda por produtos 

processados e de disponibilidade contínua, em regiões cada vez maiores. Com isso, 

cresce o papel da agroindústria processadora e dos segmentos encarregados pela 

logística (armazém e transporte) (BACHA; ROCHA, 1998).  

Os segmentos que se ligam ao processo se engrandecem, mantendo 

evidentemente grande interdependência com o segmento primário. Essa 
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interdependência levou ao emprego do termo agribusiness sector (setor de 

agronegócio), por Davis e Goldberg (1957). 

O agronegócio é visto como um conjunto de cadeias produtivas, definidas como 

uma sequência coordenada que, a partir de insumos, chega à produção e à 

distribuição de derivados. O agronegócio se relaciona, também, com o conceito de 

complexo agroindustrial, com o qual se enfatiza o caráter evolutivo da produção 

primária simples para o conjunto de segmentos interdependentes. 

 

2.2 O agronegócio brasileiro 
 

Desde o descobrimento do Brasil, a agricultura do país se desenvolveu de 

maneira significativa, passando por algumas fases que resultam na agricultura 

moderna, que temos hoje. No início, a agricultura tinha o papel essencial de sustentar 

o desenvolvimento das cidades e auxiliar no equilíbrio da balança comercial. Exemplo 

disso são os grandes ciclos agrícolas que figuram, até hoje, no país, como a cana-de-

açúcar, mineração, pecuária, borracha, café, soja, milho, arroz, biocombustíveis, etc. 

(BACHA; ROCHA, 1998). 

A revolução dos cerrados, dirigida pela EMBRAPA, difundiu técnicas de 

manejo e novas tecnologias que permitiram a exploração do cerrado brasileiro, com a 

entrada de máquinas, correção de problemas do solo e novos cultivares adaptados às 

características climáticas, na região. O entendimento de que era possível lucrar com 

a agricultura, no cerrado brasileiro, trouxe uma série de novos investimentos, e o 

resultado disso foi a expansão das fronteiras agrícolas, provocando incremente 

significativo da produtividade de recursos, como área, trabalhadores e máquinas, 

advindos da adoção tecnológica, e consolidação do país, no cenário mundial do 

agronegócio (BACHA; ROCHA, 1998). 
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Figura 2 – Evolução da produção de grãos versus área plantada no Brasil 
(milhões) 

 
Fonte: MAPA (2018). 

 

Ao passo que a agricultura se desenvolve, outros setores também se 

consolidam economicamente, o que gera um aumento do poder aquisitivo da 

crescente população, sendo que esta muda, também, seus hábitos alimentares e 

passa a buscar alimentos processados ou com maior valor biológico. A agricultura se 

prova qualificada a alimentar toda a população mundial, ainda que os desperdícios, 

as más distribuições de alimentos e a falta de renda resultem em desnutrição, para 

certas camadas sociais menos favorecidas.  

Em um setor da economia no qual os preços são dados pelo mercado e a 

redução de custos é essencial para a sobrevivência na atividade, a estratégia de 

expansão de áreas e aumento da produtividade da área agrícola resultou, 

historicamente, no sucesso econômico de muitos. Produtores de regiões onde a 

expansão de terras era dificultada, em função da alta densidade demográfica, se 

organizaram em associações e cooperativas, com o objetivo do ganho de escala e 

crescimento, dentro da cadeia produtiva de alimentos. Em consequência da 

agricultura escalada e mecanizada, que compete pelas mesmas fontes de capital para 

expandir suas produções, novos modelos de negócio surgiram, focando não mais na 

abertura de novas áreas, mas principalmente na gestão dos vários recursos 

empregados, na composição de uma atividade rural (BACHA; ROCHA, 1998). 

 Como exemplo disso, tem-se o caso do sistema de integração lavoura-

pecuária, que permite, ao agricultor/pecuarista, realizar até 3 safras no ano, sendo 
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duas agrícolas e uma pecuária. Essa estratégia demanda maiores investimentos, 

porém, estes têm foco em maior infraestrutura, máquinas e técnicas, e não mais na 

expansão das terras. Nesse modelo, cresce, também, a implementação de sistemas 

integrados dentro da propriedade agrícola, que busca agregar valor dentro da 

propriedade, por meio da expansão das operações para setores de armazenamento, 

beneficiamento e comercialização da produção. 

 

2.3 Principais desafios para o agronegócio brasileiro  
 

 O agronegócio brasileiro, responsável por alimentar boa parte da população do 

planeta, precisa dar um novo salto tecnológico para se manter entre os principais 

exportadores mundiais e assegurar o adequado suprimento de um mercado interno 

crescente. O país se mostra em condição para tal, embora persistam desafios, como 

os colocados a seguir. 

 

2.3.1 Taxa de câmbio 
 

Schuh (1974) foi um dos primeiros autores a enfatizarem os efeitos da taxa 

de câmbio sobre a agricultura. O autor chamou a atenção para o fato de que a taxa 

de câmbio tinha sido omitida, nas interpretações dos problemas de desenvolvimento 

e comércio dos Estados Unidos. Segundo ele, a taxa de câmbio é um importante 

influenciador da taxa de adoção de novas tecnologias, além de ser, também, um 

importante fator de distribuição dos benefícios tecnológicos, entre produtores e 

consumidores. O autor conclui que um adequado entendimento do desempenho do 

setor agropecuário não pode existir sem a consideração da taxa de câmbio.  

Mais recentemente, o autor analisou o efeito da política cambial do Plano Real, 

sobre a agricultura brasileira, e destacou os efeitos negativos da sobrevalorização. 

Ele ressalta que a agricultura, aos ser um importante setor de exportação, recebe uma 

taxação implícita nas exportações, ao mesmo tempo em que as importações recebem 

um subsídio. 

 Os efeitos da taxa de câmbio sobre a agricultura, através dos incentivos de 

preço, podem ser observados de várias formas. Segundo Almeida e Bacha (1998), as 

respostas aos estímulos de preços resultantes de variações na taxa de câmbio real 

são defasadas e cumulativas. Destacam que a baixa elasticidade do preço da oferta 
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de produtos de exportação e da demanda de importações agropecuárias é uma 

explicação para a pouca efetividade de variações na taxa de câmbio real sobre o saldo 

comercial, no curto prazo.  

Mamingi (1996) destaca os impactos resultantes da sobrevalorização da moeda 

nacional e da proteção industrial sobre os preços relativos das commodities agrícolas 

dos produtos não agropecuários. Acrescenta, também, a questão dos insumos 

agropecuários para determinados segmentos do setor agropecuário dos países em 

desenvolvimento, são em grande parte importados. Analisa, ainda, que políticas de 

proteção das indústrias nacionais resultam em aumento dos preços dos insumos 

importados, gerando um mecanismo de taxação indireta; por outro lado, a 

sobrevalorização da taxa de câmbio reduz artificialmente os preços dos insumos 

importados, conduzindo, segundo o autor, à utilização ineficiente destes. 

 

2.3.2 Logística 
 

Os avanços do agronegócio estão sendo acompanhados pelos demais agentes 

que compõem este importante setor da economia. Porém, quando se analisa a 

questão logística, diversas fragilidades são reveladas, seja pela falta de infraestrutura 

para escoar a produção, como pela incapacidade de armazenar de forma adequada 

a safra nacional. Essas fragilidades crescem, à medida que as questões que envolvem 

a segmentação dos produtos agrícolas são incorporadas, considerando-se que a 

logística de transporte e armazenagem – que, até então tenta se estruturar para a 

movimentação de produtos padronizados e em grandes volumes – passará a atender 

à demanda dos produtos diferenciados e segregados que exigirão adaptações, no 

atual sistema logístico (BATTISTI; MARTINS, 2001). 

A distribuição do transporte de carga pelos diferentes modais é consequência 

da geografia de cada país e, principalmente, dos incentivos governamentais no setor. 

A participação dos modais rodoviário, ferroviário e hidroviário, no transporte de cargas 

brasileiras, é diferente daquela encontrada em outros países de dimensões 

semelhantes. Segundo estatísticas da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT), em 2007, a modalidade de transporte rodoviário absorveu mais da metade 

dos transportes de cargas no Brasil, sendo responsável por 64% das movimentações, 

ao passo que os transportes ferroviários e hidroviários ocupam, respectivamente, 22% 

e 14%. 
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Da década de 1950 até o recente momento, a extensão das malhas ferroviárias 

reduziu consideravelmente, passando de aproximadamente 38 mil quilômetros para 

29,8 mil quilômetros, em 2009, o que revela a falta de investimento que o setor vem 

sofrendo. As tentativas de fortalecer as ferrovias através do Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC)1 foram frustradas, uma vez que o montante disponibilizado 

para projetos de infraestrutura ferroviária é insuficiente para a logística brasileira 

(BATTISTI; MARTINS, 2001).  

A expansão das áreas agrícolas, que impulsionou a formação de um novo 

arranjo espacial dos setores produtivos, não foi acompanhada pelo setor de 

transportes, configurando um gargalo logístico. Desse modo, o aproveitamento do 

potencial da produção de grãos depende do estabelecimento de um sistema viário 

eficiente. Para tanto, é preciso a viabilização e integração dos corredores de 

transporte intermodal, como rodovia, ferrovia e hidrovia, para aumentar a 

competitividade dos grãos, unindo as áreas de produção, os centros consumidores e 

o mercado internacional (CAIXETA FILHO, 1996). 

  

2.3.3 Políticas ambientais  
 

Segundo estudo divulgado em 2017, do Núcleo de Avaliações de Políticas 

Climáticas (CPI/NAPC) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-

Rio), constatou-se que a legislação ambiental brasileira é a mais rigorosa, entre os 

principais países produtores agrícolas do mundo. Porém, apesar da legislação 

existente, o crescimento acelerado do agronegócio brasileiro traz uma grande 

discussão pública acerca das questões ambientais. Sendo assim, esse tema precisa 

fazer parte da análise do agronegócio (GAZETA DO POVO, 2017). 

A preocupação, na ótica ambiental, se dá pela utilização dos recursos naturais, 

gerando problemas ambientais no espaço agrário. Entre eles, cita-se o 

desmatamento, a redução da biodiversidade, degradação do solo, esgotamento dos 

mananciais, conflitos sociais, contaminação do solo e geração de resíduos (GAZETA 

DO POVO, 2017).  

 
1 Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) é um plano do Governo Federal que visa estimular o 
crescimento da economia brasileira, através do investimento em obras de infraestrutura, como portos, 
rodovias, aeroportos, redes de esgoto, geração de energia, hidrovias, ferrovias e etc.  
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De acordo com Evaristo de Miranda, chefe da Embrapa Territorial, o uso e 

ocupação das terras destinadas à produção agrícola consiste em praticamente 

metade das áreas de proteção e preservação do país. 

 

Figura 3 – Uso e ocupação das terras no Brasil 
 

 
Fonte: Embrapa (2016). 

 

Portanto, os maiores desafios do agronegócio, em relação às políticas 

ambientais, se dão pelo fato de haver cada vez mais críticas sobre as atividades e 

menos reconhecimento do importante papel desenvolvido pelos produtores. 

 

2.3.4 Políticas fiscais 
 

Ao falarmos do agronegócio, estamos falando de um setor que possui inúmeras 

especificidades e peculiaridades que não podem ser ignoradas e que representam um 

ponto de partida para justificar um tratamento diferenciado, em matéria fiscal, que em 

momento algum deve ser considerada como privilégio. Entre as peculiaridades mais 

comuns, tem-se a sazonalidade da produção, influência de fatores biológicos, 
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perecibilidade rápida, influência dos elementos e fatores climáticos e baixo valor 

agregado aos produtos agrícolas (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

Considerando-se a natureza da atividade, que possui total relação com a 

produção de alimentos, apesar de alguns itens também terem outras destinações – 

como celulose, para o papel, o bagaço da cana, para energia, e o álcool, como 

biocombustível –, o agronegócio merece destaque desde o Art. 1º, da Constituição 

Brasileira, que estabelece que a República Federativa do Brasil, constituída em 

Estado Democrático de Direito, tem entre os fundamentos “a dignidade da pessoa 

humana”. Nesse contexto, não há dúvida de que o Estado deve fomentar a produção 

de alimentos e, por consequência, o agronegócio, como forma de concretizar a 

dignidade da pessoa humana (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

As pretensões estatais, no sentido de tributar e gerar dificuldades de produção 

na cadeia do agronegócio, significam ignorar a dignidade da pessoa humana e impedir 

objetivos fundamentais, como o desenvolvimento nacional e a erradicação da 

pobreza, marginalidade e redução das desigualdades sociais e ambientais. O 

incentivo ao setor do agronegócio concretiza direitos sociais básicos.  

As críticas feitas a esses subsídios concedidos à atividade agrícola são 

frequentes, porém, pouco se fala sobre a tributação que pesa sobre ela. A 

complexidade do tema e o fato de que boa parte dos impostos recaem indiretamente 

sobre o setor primário acabam colaborando para que essa percepção não seja clara.  

O sistema tributário brasileiro possui uma série de vícios, que foram 

consolidados, com o passar do tempo, e acarretaram impostos em cascata, 

acumulados ao longo das cadeias produtivas agroindustriais. Nas fases de produção, 

transformação e distribuição, o bem é taxado com diversos tributos. Nesse contexto, 

conforme estudo da Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA, 

2003), no Brasil, incidem 44 tributos sobre os alimentos. Essa incidência representa 

cerca de 34,7% do preço, ao consumidor final. Nos Estados Unidos, esse valor é, em 

média, 7% (GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

A incidência tributária, no setor agroindustrial brasileiro, é a mais elevada dentre 

os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e da União Europeia. Enquanto, na 

Argentina, a alíquota do modal é de 11% e, na União Europeia, varia de 1% a 6%, no 

Brasil, pode chegar a 20%. Essa alta carga tributária existente entre as cadeias 

agroindustriais nacionais, segundo Brugnaro, Bel Filho e Bacha (2003), contribui para 

a existência de um enorme mercado informal, que acaba se transformando num 
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grande obstáculo à modernização das atividades produtivas, comerciais e financeiras, 

representando um empecilho para o aumento da competitividade nacional (ANEC, 

2018). 

Dentre os tributos mais importantes que incidem sobre os alimentos no Brasil, 

destacam-se o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o 

Programas de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS). Eles respondem pela grande parcela da carga tributária 

dos alimentos e, juntamente com outras contribuições, ocasionam efeitos locativos e 

distributivos negativos, na agricultura brasileira.  

 

2.3.5 Blocos comerciais: Mercosul e União Europeia 
 

As negociações comerciais têm avançado, nos últimos anos, e o setor agrícola 

é um dos principais pontos na pauta de discussão do governo brasileiro e dos demais 

países do Mercosul. O objetivo geral é articular diversos acordos para a liberação 

comercial, considerando-se critérios de abrangência espacial, como os acordos 

multilaterais, regionais e bilaterais, assim como o aprofundamento das relações, nos 

blocos já existentes.  

Dentre as negociações que envolvem os países do Mercosul, o acordo 

comercial com a União Europeia (UE) vem sendo apontado, por diversos 

pesquisadores, como um maior potencial de ganhos, para o setor agrícola dos países 

do Mercosul. Por outro lado, as dificuldades para a implementação desse acordo são 

salientadas pelos mesmos pesquisadores, principalmente pela rigidez imposta pela 

Política Agrícola Comum, da União Europeia, e pelas pressões contrarias dos grupos 

de pressão que representam os diversos segmentos do meio rural. 
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Figura 4 – Países que compõem o Mercosul 
 

 
Fonte: Mercosul (2018). 

 

Os problemas mais conflitantes relacionados aos blocos econômicos são 

justamente os relacionados ao setor agrícola. Os países desenvolvidos já aceitam 

discutir a questão da redução dos subsídios agrícolas, mas ainda não existe uma 

disposição clara, por parte desses países, de aprofundamento da liberalização e de 

acesso aos seus mercados.  

Além disso, há o reconhecimento da possibilidade de ganhos para ambas as 

regiões, explorando-se a complementaridade existente entre as atividades produtivas 

europeias e dos países do Mercosul. Contudo, também existem grandes diferenças 

entre as atuais políticas agrícolas e de comercio exterior.  

Diante da inexistência de uma política agrícola comum, entre os países do 

Mercosul, e pela falta de coordenação no manejo de excedentes produzidos pelo 

bloco, o Brasil adotou uma política macroeconômica contracionista, para controle dos 

gastos públicos e do processo inflacionário, a abertura do mercado e a privatização 

das empresas estatais. Segundo Leusin Júnior (2015), pesquisador em economia da 

Fundação de Economia e Estatística (FEE), com o passar dos anos, o Brasil tem 

reduzido significativamente o apoio à agricultura, principalmente quanto a crédito para 

investimentos e compras governamentais de grãos.  
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Assim como o Brasil, a Argentina adotou um direcionamento que segue as 

políticas macroeconômicas. O ponto central foi o controle do processo inflacionário, 

buscando-se reduzir os gastos governamentais e reorientando-se a produção, pelos 

sinais do mercado. O governo argentino adotou dois caminhos: a redução dos 

programas de apoio à produção agrícola e a privatização de grande parte do sistema 

de transporte.  

De uma maneira geral, os países do Mercosul apresentam reduzida 

intervenção nos mercados agrícolas, caracterizando um elevado grau de abertura 

comercial. Em consequência disso, as cadeias agroindustriais desses países sofreram 

reformulações que determinaram mudanças em aspectos tecnológicos, mas também, 

diferentes estratégias adotadas frente às novas condições e regras às quais estão 

submetidos.  

Na Europa, a Política Agrícola Comum, implementada em 1962, visava o 

desenvolvimento da agricultura na região, ampliando a produção agrícola e evitando 

os problemas ocasionados pela falta de alimento ao final da Segunda Guerra Mundial, 

garantindo assim a segurança alimentar da região. Ao longo do tempo, foram feitos 

ajustes que contribuíram para definir a atual política agrícola e demais medidas que 

sustentam a renda dos agricultores da União Europeia (UE). Em 2003, os ministros 

da agricultura da UE ajustaram a Política Agrícola Comum e mudaram a estratégia de 

negociação, na medida em que se tornaram necessários novos mecanismos de 

proteção do mercado doméstico.  

De acordo com Waquil et al. (2004), as mudanças mais recentes da Política 

Agrícola Comum não estão direcionadas no sentido de exigirem uma maior 

competitividade, por parte dos produtores rurais do bloco, mas sim, para evitar 

excessos de produção e queda na renda dos mesmos. Como resultado disso, as 

imperfeições do mercado tendem a se manter, considerando a proposta de 

manutenção dos subsídios e regimes de preferências aos produtos da UE. A 

dificuldade de acesso ao mercado europeu, por parte dos países do Mercosul, não 

parece diminuir, mesmo com as novas diretrizes da Política Agrícola Comum. 
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2.4  Projeções do agronegócio brasileiro, para os próximos 10 anos (2017/18 – 
2027/28) 

 

Um estudo realizado anualmente pelo Departamento de Crédito e Estudos 

Econômicos de Política Agrícola do Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) tem como objetivo indicar direções do desenvolvimento e fornecer subsídios, 

aos formuladores de políticas públicas, quanto às tendências dos principais produtos 

do agronegócio. Os resultados buscam, também, atender a um grande número de 

usuários dos diversos setores da economia nacional e internacional. As tendências 

identificadas nesse estudo permitirão identificar possíveis trajetórias, bem como 

estruturar visões de futuro do agronegócio, no contexto mundial, para que o país 

continue crescendo e conquistando novos mercados (MAPA, 2018). 

Para a agricultura brasileira, o ano de 2017 foi incrível, considerando que o país 

teve uma produção recorde de grãos, alcançando 237,6 milhões de hectares. O PIB 

agropecuário também se mostrou com um resultado positivo, com um crescimento de 

13,0% no ano, enquanto o PIB da economia foi de 1,0%. O ano de 2018 não deve 

repetir os mesmos resultados, mas conforme informações do IBGE, o PIB acumulado 

nos últimos 4 trimestres deste ano cresceu 1,3% enquanto a agropecuária teve 

aumento de 6,1%, Indústria 0,6% e Serviços 1,0% (MAPA, 2018).  

O período das projeções abrange, em geral, 24 anos, e aproveita experiências 

de anos anteriores, que utilizam como período básico de referências as informações 

após 1994. O período 1994, até hoje, introduziu uma estabilização econômica, 

permitindo, assim, a redução de incertezas nas variáveis analisadas.  

As projeções foram realizadas para 29 produtos do agronegócio: milho, milho 

de segunda safra, soja, trigo, laranja, suco de laranja, carne de frango, carne bovina, 

carne suína, cana-de-açúcar, açúcar, algodão, farelo de soja, óleo de soja, leite in 

natura, feijão, arroz, batata inglesa, mandioca, fumo, café, cacau, uva, maça, banana, 

manga, melão, mamão, papel e celulose. O estudo foi realizado, em geral, para 

produção, consumo, exportação, importação e área plantada.  

 
2.4.1 Grãos 
 

 As projeções, para 2027/28, são de uma safra de grãos de cerca de 301,8 

milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 29,8% sobre a atual 
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safra, que está estimada em 232,6 milhões de toneladas. Esse acréscimo representa 

um crescimento de aproximadamente 2,5% ao ano. A área de grãos deve aumentar 

14,9%, entre 2017/18 e 2027/28, passando de 61,5 milhões de hectares para 70,7 

milhões, o que corresponde a um acréscimo anual de 1,4%, conforme ilustra a Figura 

5. 

 

Figura 5 – Produção e Área Plantada de Grãos 

 
Fonte: MAPA (2018). 

 

A produtividade será o fator principal impulsionando o crescimento da produção 

de grãos, nos próximos dez anos. Foram feitas projeções dos índices de Produtividade 

Total dos Fatores (PTF), e verificou-se que a taxa média de crescimento, para o 

próximo decênio, deve ficar próxima à que o Brasil tem crescido: cerca de 3,0% ao 

ano. Além disso, as projeções indicam tendência de redução de área de pastagem, 

nos próximos anos. 

 

2.4.2 Arroz 
 

O arroz é uma cultura comum praticamente no país inteiro. Porém, a maior 

parte da produção é centralizada em 5 estados. No estado do Rio Grande do Sul, 

predomina o arroz irrigado, e concentra 68,9% da produção nacional de 2017/18; 
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Santa Catarina, com 9,8%; Mato Grosso, 4,1%; Maranhão, 2,7%; e Tocantins, com 

6,0% da produção nacional.  

Para os anos de 2027/28, projeta-se um pequeno aumento da produção 

nacional de arroz – cerca de 0,4% ao ano, atingindo-se cerca de 11,9 milhões de 

toneladas e um consumo de 12,2 milhões de toneladas. Porém, a projeção de 

produtividade é alta. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB 

(2018), nos últimos anos, aconteceu uma estagnação no consumo de arroz, no Brasil, 

mantendo-se um número relativamente próximo de 11,7 milhões de toneladas, em 

2012, para 12,0 milhões de toneladas, em 2018. 

Os números encontrados neste estudo são realistas, mas podem aumentar de 

forma mais significativa, se o Brasil conseguir se inserir mais expressivamente no 

mercado internacional dessa produção, no qual, atualmente, apenas 8% da produção 

global é exportada. Os aumentos recentes no nível de produtividade do arroz são 

decorrentes de dois motivos, sendo eles: a diminuição da área plantada com arroz de 

terras altas, conhecido como “sequeiro” e possuindo menor produtividade do que o 

arroz irrigado; e o aumento de produtividade efetiva, dentro de cada sistema de cultivo.  

A projeção referente ao consumo de arroz, nos próximos anos, prevê números 

constantes ou menores do que os atuais, e esses números podem mudar, de acordo 

com o desenvolvimento de novas formas de utilização dos grãos. A Figura 6 se refere 

à projeção total de produção, consumo e importação dos grãos de arroz referente aos 

próximos anos. Analisando-se os dados, conclui-se que, entre o período de 2017/18 

e 2027/28, a produção terá variação de 3,6%, consumo 1,6% e importação com um 

valor negativo de -24,9%. 
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Figura 6 – Produção, Consumo e Importação de Arroz (mil toneladas) 
 

 
Fonte: CONAB (2018). 

 

2.5 A orizicultura, no Rio Grande do Sul 
 

Durante toda a história, o estado do Rio Grande do Sul se destacou como uma 

região produtora para outras regiões cujo produto principal de destinava à exportação, 

sendo peça essencial para a ampliação dos capitais aplicados, em suas atividades 

exportadoras. O surgimento da lavoura arrozeira em grande escala está associado a 

essa relação econômica, do Rio Grande do Sul com os demais estados brasileiros 

(BESKOW, 1984).  

Devido à política tarifária e à expansão do mercado consumidor interno, antes 

da constituição da lavoura arrozeira em grande escala, a produção de arroz no 

território gaúcho já se desenvolvia para fins de comercialização, no mercado regional. 

Segundo Beskow (1984), o arroz, assim como o milho, a batata, a mandioca, as frutas 

e os legumes, era um produto de subsistência para os colonizados açorianos do Rio 

Grande do Sul, sendo produtos comerciais a carne, o linho e o trigo. Se tratava, 

também, de um produto de subsistência para os colonizadores alemães, em suas 

pequenas propriedades, e se tornou uma cultura comercial somente após 1853, 



29 
 

quando a produção excedente passou a ser destinada ao mercado de consumo de 

Porto Alegre.  

Já a lavoura capitalista do arroz, no Rio Grande do Sul, ficou concentrada na 

região Central, nos municípios de Cachoeira do Sul e Guaíba e na região da Planície 

Costeira Externa à Lagoa dos Patos, em Pelotas, São João Batista e Camaquã 

(FRAQUELLI, 1993). Segundo dados do Sindicato Arrozeiro do Rio Grande do Sul 

(1935), Pelotas foi, em 1903, a primeira lavoura de arroz em maior escala irrigada 

através da mecanização de levante de águas. Já em 1904, uma lavoura de tamanho 

razoável, com irrigação natural por gravidade, surgiu no município de Cachoeira do 

Sul, e em 1906, surge a primeira lavoura irrigada com levante mecânico, com a 

utilização de locomóvel a vapor e bombas centrifugas, para bombear a água do Rio 

Jacuí.  

Levando-se em consideração os dados acima citados, as lavouras de 

Cachoeira do Sul e Pelotas são o marco da agricultura capitalista do arroz, no estado 

do Rio Grande do Sul. A partir daí, Cachoeira do Sul obteve, com o passar dos anos, 

um aumento exponencial no cultivo desse cereal. Segundo dados do Censo 

Agropecuário realizado pela Diretoria Geral de Estatística, o município alcançou seu 

posto de maior produtor de arroz do Rio Grande do Sul, em 1920, com uma produção 

de cerca de 20,7% do total do estado, naquele ano.  

Nos próximos capítulos, será estudada e abordada a evolução do grão, no 

município, e as estratégias de gestão dos produtores para driblar as crises 

enfrentadas pelo setor, com o passar dos anos. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Área de estudo 
 

Considerando-se o ambiente de inserção, a cidade de Cachoeira do Sul é o 

quinto município mais antigo do estado do Rio Grande do Sul, emancipado de Rio 

Pardo, em 1820. Geograficamente, a cidade está localizada na Depressão Central do 

estado, na área compreendida como Vale do Jacuí, além de ser a principal e maior 

cidade do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Jacuí Centro2 (Figura 7). 

Possui população de 83 mil habitantes (IBGE, 2018). 

 

Figura 7 – Mapa de Municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento 
Jacuí Centro (Corede) 

 

 
Fonte: Corede (2010). 

 
2 O Conselho Regional de Desenvolvimento do Jacuí Centro é um dos Coredes criados pelo Governo 
do Rio Grande do Sul, em 2000, para ajudar e orientar a economia das regiões. Fazem parte do Corede 
os municípios de Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso do Sul, Restinga Seca, São 
Sepé e Vila Nova do Sul. 
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A cidade guarda o título de “Capital Nacional do Arroz”, pois foi um dos 

munícipios com maior produtividade por hectare e melhor qualidade de arroz irrigado. 

Em comemoração, a cidade sedia a FENARROZ (Feira Nacional do Arroz). As 

lavouras de arroz da cidade continuam entre as gigantes do Rio Grande do Sul, onde 

são produzidos cerca de 65% do cereal do Brasil. Mesmo com a redução da área 

plantada, a cidade possui, atualmente, a sétima maior lavoura do estado, com cerca 

de 37.270 hectares, e já chegou a cultivar cerca de 40 mil hectares, segundo dados 

do IBGE (2008). 

Dessa forma, observa-se uma grande expectativa dos produtores e da cadeia 

produtiva orizícola de forma geral, uma vez que é necessário que os produtores 

tenham assegurada rentabilidade, a fim de fomentarem os negócios da região, apesar 

das incertezas e das quedas sofridas, nos últimos anos. 

 

3.2 Instrumentos de pesquisa 
 

A metodologia utilizada para a realização deste estudo foi composta de 

pesquisas na internet, revisão bibliográfica, pesquisas em artigos e revistas, dados 

publicados por entidades responsáveis, pesquisas em artigos de revistas e livros 

especializados, além de observações e entrevistas curtas de estudo de caso, com 

produtores de arroz. Isso porque, como coloca Yin (2015, p 115): 

 
[...] em vez de ocorrer durante um período extenso ou em muitas sessões, 
muitas entrevistas de estudo de caso podem ser mais focadas e tomar 
apenas cerca de uma hora. Nessas situações, as entrevistas até podem 
permanecer abertas e ser em tom de conversa, mas é provável que se siga 
o seu protocolo de estudo de caso (ou uma parte dele) mais rigorosamente. 

 

O método de pesquisa utilizado é o qualitativo, com o emprego de 

questionários, com produtores de arroz, do município de Cachoeira do Sul. Segundo 

Yin (2015), esse método representa a estratégia preferida de quando o pesquisador 

tem pouco controle sobre o que acontece, e quando o alvo do estudo está inserido em 

acontecimentos contemporâneos que se colocam em algum contexto da vida real, 

pois os estudos de caso representam a estratégia preferida, quando se colocam 

questões tipo “como?” e “por quê?”. 
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4 A ORIZICULTURA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL 
  

 

4.1 Histórico do município 
 

Segundo Beskow (1984), a relação econômica do Rio Grande do Sul com os 

demais estados brasileiros possui grande impacto, no surgimento da lavoura arrozeira 

em grande escala. Porém, antes desta, já se desenvolvia, no território gaúcho, uma 

produção de arroz para comercialização, no mercado regional. 

A lavoura capitalista do Rio Grande do Sul teve suas bases nos municípios de 

Cachoeira do Sul e Guaíba, na região central e em Pelotas, São João Batista e 

Camaquã, na região da Planície Costeira Externa à Lagoa dos Patos (FRAQUELLI, 

1993).  

De acordo com o Sindicato Arrozeiro do Rio Grande do Sul (1935), em 1904, 

surgiu, em Cachoeira do Sul, uma lavoura de tamanho razoável com irrigação natural 

por gravidade. Em 1906, surge, no mesmo município, a primeira lavoura irrigada com 

levante mecânico, com a utilização de locomóvel a vapor e bombas centrifugas para 

bombear a água do rio Jacuí, com uma produção de 5000 sacas de 50 quilogramas 

de arroz.  

No Censo Agropecuário de 1920, realizado pela Diretoria Geral de Estatística, 

o município de Cachoeira do Sul obteve seu posto como maior produtor de arroz do 

Rio Grande do Sul, com uma produção de 474.518 sacas de arroz e uma área de 

11.298 hectares. O município ficou conhecido como a Capital Nacional do Arroz e 

realizou, em 1941, sua primeira Festa do Arroz. O evento acabou coincidindo com 

uma enorme enchente, que destruiu as lavouras do município, fazendo com que a 

segunda edição da festa fosse cancelada e ocorresse somente 27 anos depois, em 

1968.   

 

4.2 Resultados da pesquisa 
 

Para Gil (2009, p. 109), a entrevista é uma técnica válida quando se pretende 

a “obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas 

explicações ou razoes a respeito de coisas precedentes”. Considerando-se o objetivo 
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do trabalho, foi elaborado um questionário para aplicação nos produtores de arroz do 

município de Cachoeira do Sul. As questões buscaram abordar estratégias de gestão, 

expectativas, dificuldades e opinião dos produtores. 

 

4.2.1 Perfil e classificação dos entrevistados 
 

Para aplicação dos questionários, foram selecionados 8 (oito) produtores de 

arroz, do município de Cachoeira do Sul, e, de acordo com suas respostas referentes 

à área média produzida de arroz, foram classificados em uma escala de pequeno, 

médio e grande portes, conforme o Quadro 1 e Quadro 2. 

 

Quadro 1 – Classificação dos produtores de acordo com a média de hectares 
plantados de arroz 

 

Produtor 
Área média hectares 
plantados de arroz  

Classificação 

A 70ha  Pequeno 

B 180ha Pequeno 

C 280ha Médio 

D 333ha Grande 

E 100ha Pequeno 

F 250ha Médio 

G 200ha Médio 

H 500ha Grande 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A classificação dos produtores em pequeno, médio ou grande foi determinada 

de acordo com a escala a seguir, considerando o universo real da pesquisa. 
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Quadro 2 – Escala de classificação dos produtores 
 

Escala Classificação 

0 - 199 hectares Pequeno 

200 - 300 hectares Médio 

301 - 500 hectares Grande 

Fonte: Elaborado pela autora. 

No total de 8 (oito) entrevistados, obteve-se uma classificação de 3 (três) dos 

produtores classificados como pequeno porte, 3 (três) como médio porte e 2 (dois) 

como grande porte. 

 

4.2.2 Análise das respostas 
 

Esta seção tem como objetivo analisar as respostas dos entrevistados, 

relacionando-as com os temas abordados anteriormente, na etapa de revisão 

bibliográfica deste trabalho. Todos os 8 (oito) entrevistados residem e possuem suas 

propriedades no município de Cachoeira do Sul e, conforme demonstrado no subtítulo 

anterior, suas áreas médias de produção variam entre 70ha e 500ha.  

No que se refere à experiência acerca da cultura do arroz, os entrevistados 

possuem entre 8 e 42 anos de profissão, sendo 8 (oito) anos o produtor A, 20 (vinte) 

anos o B, 22 (vinte e dois) anos o C, 36 (trinta e seis) anos o D, 37 (trinta e sete) o E 

e o F, 27 (vinte e sete) o G e 42 (quarenta e dois) anos o produtor H. O primeiro 

questionamento da entrevista foi elaborado com o intuito de se identificar as maiores 

dificuldades encontradas, pelos produtores, e quais as medidas tomadas para 

tentarem driblá-las. 
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Gráfico 1 – Dificuldades encontradas pelos produtores de arroz 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com o gráfico acima, os produtores identificaram diversas 

dificuldades, com relação à produção de arroz no país, sendo destacados 

principalmente os baixos valores de mercado, os altos custos de produção, falta de 

mão de obra, altas cargas tributárias e o arroz como uma monocultura insustentável. 

Essas dificuldades identificadas vão ao encontro dos desafios do agronegócio 

brasileiro, citados no item 2.3 e em suas seções. 

 
[...] outro grande problema identificado claramente é que, nos últimos anos 
os custos de produção da lavoura de arroz aumentaram bastante e o valor do 
produto vem reduzindo. Nosso lucro está baseado na “produção x preço – 
custo”, então a medida que eu posso interferir na produção e na 
produtividade, eu interfiro, porém eu não tenho interferência como produtor 
em formar o preço e tampouco formar custo então, se eu não aumentar minha 
produtividade na lavoura, realmente começamos a trocar seis por meia dúzia, 
quando não se perde dinheiro. (PRODUTOR “H”). 

 

A respeito das medidas tomadas para driblar as dificuldades, destaca-se a 

rotação de culturas. Uma vez que o arroz, como monocultura, não se sustenta, é 

necessário incluir outras fontes de renda na propriedade, como cultivo de soja e 

pecuária, bem como a diminuição dos custos da lavoura, até onde não se perca em 
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produtividade, que se dá por compras antecipadas de insumos, diminuição da área 

plantada, mecanização da lavoura para diminuir a necessidade de mão de obra. No 

Gráfico 2, as medidas são classificadas conforme sua ocorrência nas respostas. 

 

Gráfico 2 – Medidas tomadas pelos produtores, para driblarem as dificuldades 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A segunda questão buscou identificar as estratégias de venda do grão, 

adotadas pelos produtores, a fim de conseguirem melhores preços e maior 

lucratividade, na produção. Na análise, se destacou, com frequência de 31%, a 

estratégia de venda dos grãos, no segundo semestre do ano.  

Com essa medida, os produtores deixam parte da sua produção para ser 

vendida nos meses de junho, julho e agosto. Quando as colheitas já foram finalizadas, 

as ofertas de grão diminuem e a demanda aumenta, consequentemente, alcançando-

se preços mais altos. 
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Gráfico 3 – Estratégias de venda, dos produtores 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Destaca-se também as estratégias de venda, de acordo com o vencimento das 

dívidas (15%). Essa medida ocorre com mais frequência nos produtores considerados 

de pequeno e médio porte, uma vez que muitos não têm outras fontes de renda e 

dependem da venda do grão para quitarem seus compromissos. A redução ou 

eliminação dos financiamentos bancários (15%) e de indústrias também é uma medida 

adotada, uma vez que estes cobram altos juros e exigem a entrega do grão, muitas 

vezes, com preços abaixo do mercado. 

As estratégias acima citadas são seguidas pela venda com valor pré-fixado 

(7%), venda acompanhando os preços (8%), armazenamento próprio (8%), 

semeadura e colheita antecipada (8%) e Empréstimo do Governo Federal – EGF3 

(8%). 

 

 
3 Empréstimo do Governo Federal (EGF): os empréstimos visam proporcionar recursos financeiros ao 
beneficiário, de modo a permitir o armazenamento e a conservação de seus produtos, para venda 
futura, em melhores condições de mercado (Res. 3.248). O EGF se classifica como crédito de 
comercialização e tem como base o valor de preço mínimo dos produtos, sem observância de ágios e 
deságios. 
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Figura 1 – Colheita de arroz, na propriedade do produtor E 
 

 
Fonte: Acervo pessoal da autora.  

 

O terceiro questionamento procurou verificar quais foram as mudanças 

tecnológicas implementadas nas produções, nos últimos anos. Como resultado da 

entrevista, os produtores têm optado por investir em análise de solos, rotação de 

culturas, tecnologias modernizadas para plantio e adequação dos insumos 

necessários. Aqueles produtores que realizam rotação de culturas preferem investir 

em tecnologia que visa melhorar e aumentar a produção de soja, uma vez que esta 

traz melhores rendimentos, ao ser vendida por preços e volumes maiores. 
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Gráfico 1 – Tecnologias implementadas, nos últimos anos 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O quarto questionamento investigou a satisfação dos produtores referente à 

produtividade, dos últimos anos. Produtividade é definida como uma relação entre a 

produção e os fatores utilizados. A produção, por sua vez, é definida como os bens 

produzidos (quantidade produzida), já os fatores de produção são as pessoas, 

máquinas, insumos e outros. Quanto maior for a relação entre a quantidade produzida 

e fatores utilizados, maior será a produtividade.  

Na área agrícola, a produtividade é definida como a quantidade de produção 

por unidade de área (Kg/ha = quilogramas por hectare). Com a pesquisa, percebe-se 

que cerca de 63% dos produtores entrevistados estão satisfeitos com as suas 

produtividades, nos últimos anos, contra 37%, que estão insatisfeitos. 
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Gráfico 2 – Satisfação dos produtores, em relação à produtividade 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Segundo o produtor F, ao analisar-se as produtividades médias dos outros 

municípios, pode-se dizer que a produtividade da propriedade é satisfatória. O grande 

problema da atividade orizícola não é a eficiência do produtor da porteira para dentro, 

mas sim, a respeito dos altos custos de produção no Brasil, o que acaba afetando a 

produtividade.  

De acordo com os estudos e projeções do MAPA (2018), para os próximos 10 

anos, os aumentos recentes no nível de produtividade do arroz serão decorrentes de 

dois motivos, sendo eles: a diminuição da área plantada com arroz de terras altas, 

conhecido como “sequeiro” – que possui menor produtividade do que o arroz irrigado 

–, e o aumento de produtividade efetiva, dentro de cada sistema de cultivo. 

A quinta e a sexta perguntas analisam as perspectivas futuras dos produtores, 

com relação à produção de arroz, e suas opiniões referente ao destino dos produtores 

nos próximos 3 anos, de acordo com seus portes. O posicionamento dos produtores, 

nessas questões, é de que, apesar dos preços baixos de mercado, altos custos de 

produção e redução das áreas cultivadas, as perspectivas quanto à produção do grão 

são boas, acreditando-se que as dificuldades são passageiras. 
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Figura 2 – Colheita de arroz na propriedade do produtor C 
 

 
 

Fonte: Acervo pessoal da autora. 
 

Os produtores de pequeno e médio porte acreditam que passarão por 

dificuldades maiores, uma vez que o ganho em escala fica comprometido, visto que a 

rentabilidade por hectare é muito baixa. 

 
[...] os que repetirem arroz sobre arroz, sem fazer rotação de cultura ou 
ficarem dependentes da indústria de arroz irão falir. Irão se manter na 
atividade apenas os produtores mais eficientes, que são os que estão 
fazendo rotação, com alta produtividade e os que enxergam a lógica do 
mercado, não esperam por milagres ou resoluções do governo, mas sim 
fazem análises econômicas e realizando plantio de arroz apenas nas áreas 
que trazem lucro. (PRODUTOR “F”). 

 

Já os produtores de grande porte, e os que possuem capital próprio para 

financiamento da produção, afirmam que as perspectivas são boas e que, se 

mantiverem as estratégias de produção, adaptando-se às mudanças mundiais, 

continuarão atuando, no mercado, com bons resultados. Os produtores, no geral, 

precisam investir em áreas com alto poder produtivo e custo de implantação 

compatíveis, aumento da produtividade, rotação de culturas e interação com a 

pecuária, a fim de buscarem maior produtividade e rentabilidade, tornando a produção 

do grão um negócio viável.  

O sétimo questionamento feito aos produtores investiga o que deveria ser feito, 

por parte do Estado, para ajudar o setor orizícola. De acordo com os produtores, é 
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necessário que haja uma uniformização das alíquotas de impostos, entre os estados 

do Brasil e países do Mercosul, incentivo para exportação do cereal para outros 

países, restrição de entrada de grãos de países vizinhos – que acabam por diminuir o 

preço do arroz, nacionalmente –, redução de juros para crédito agrícola, 

melhoramento do sistema viário, condições das estradas e aumento da área destinada 

a embarque de arroz, no porto de Rio Grande, que, atualmente, é pequena e 

ineficiente.  

Segundo o item 2.3.5, os problemas mais conflitantes relacionados aos blocos 

econômicos são, justamente, os relacionados ao setor agrícola. Os países 

desenvolvidos já aceitam discutir a questão da redução dos subsídios agrícolas, mas 

ainda não existe uma disposição clara, por parte desses países, de aprofundamento 

da liberalização e de acesso aos seus mercados. Além disso, há o reconhecimento 

da possibilidade de ganhos para ambas as regiões, explorando a complementaridade 

existente entre as atividades produtivas europeias e dos países do Mercosul, mas 

também existem grandes diferenças entre as atuais políticas agrícolas e de comércio 

exterior.  

Existe um Projeto de Lei nº 1283, do Senador Luis Carlos Heinze, ainda em 

tramitação, que altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para modificar 

as alíquotas, do PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a importação de arroz. A 

revisão proposta eleva as alíquotas de PIS e COFINS aplicáveis à importação de arroz 

de zero para as alíquotas ordinárias de importação (2,1% para o PIS e 9,65% para o 

COFINS) (BRASIL, 2019).  

A oitava pergunta busca avaliar a relação entre o produtor e a indústria, uma 

vez que esta última é citada, diversas vezes, como uma das dificuldades, no setor 

arrozeiro. A avaliação dos produtores com relação à indústria não é favorável. Os 

produtores não têm oportunidade de formar os preços do grão, e a indústria, com alto 

poder de barganha, consegue baixar preços, com estratégias de mercado (oferta e 

demanda). Alguns produtores optam por comercializar apenas com um comprador ou 

cooperativa, o que estreita os laços e consolida uma relação de confiança entre as 

partes.  

A nona pergunta do questionário investiga a utilização de financiamentos, por 

parte dos produtores, por qual razão e proporção. No geral, os produtores de pequeno 

e médio porte utilizam financiamentos com bancos ou diretamente com as indústrias 

de insumos agrícolas, uma vez que a rentabilidade do grão não é suficiente para 
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proporcionar capitalização do produtor. Não utilizam financiamento apenas aqueles 

que não dispõem de garantias suficientes para acesso ao crédito oficial, ou os que 

possuem dívidas anteriores. A utilização de financiamento dos produtores 

entrevistados varia entre 30% a 90% da produção. 

 

Gráfico 3 – Relação entre área cultivada e utilização de financiamento 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Apenas o produtor H, classificado como grande porte, afirma que não utiliza 

financiamentos, já que conseguiu formar um grande caixa, ao longo dos anos. A 

capitalização do produtor proporciona vantagens competitivas, como a compra de 

insumos antecipadamente, conseguindo, assim, melhores preços, e, 

consequentemente, reduzindo os custos de produção e aumentando sua 

rentabilidade.  

Segundo Gianpaolo Zambiazi, CEO da Gestão Integrada de Recebíveis do 

Agronegócio S.A. (GIRA), o produtor rural enfrenta muitas dificuldades, como acesso 

ao crédito, insegurança climática, alto custo financeiro, venda casada e falta de 

liberdade na escolha dos produtos desejados. Para ele, o produtor é a matriz de 

riqueza do agronegócio. É ele quem transforma o dinheiro em produto e produto em 
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dinheiro. O país precisa de uma estrutura de crédito mais adequada e acredita-se que 

a Cédula de Produto Rural (CPR) é a que mais se enquadra, nesse cenário.  

A décima questão avaliou a opinião dos produtores referente à consciência do 

consumidor final, sobre o grão e sobre o trabalho. Após a análise das respostas, 

chegou-se à conclusão de que a opinião dos produtores é unânime: falta interesse 

dos consumidores finais e da mídia, em representar a verdade sobre os produtores, 

no geral. A mudança de hábitos de uma parte da população e o lançamento de 

campanhas contra o consumo de certos alimentos acabam por influenciar a opinião 

da população, o que afeta negativamente a moral e a forma como os produtores são 

vistos. Assim, é necessário que os órgãos auxiliem, com a criação de projetos de 

incentivo e de disseminação de informações, a fim de trazerem a verdade e a 

realidade, acerca de todos os produtores do país. 
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5 DOCUMENTÁRIO 
 

Como instrumento de apresentação e finalização do trabalho aqui 

desenvolvido, foi elaborado um vídeo, com o objetivo de elucidar as opiniões dos 

produtores de arroz entrevistados e trazer imagens do processo produtivo do grão.  

Foram gravadas imagens de 3 (três) propriedades rurais, 1 (um) engenho e 

imagem gerais do município de Cachoeira do Sul.  

O vídeo fará parte da apresentação à banca avaliadora do trabalho de 

conclusão do curso de Administração, e será disponibilizado na plataforma do 

OneDrive, conforme anexo C.  
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6 CONCLUSÃO 
 

O agronegócio se originou da junção de diversas atividades produtivas ligadas 

diretamente à produção e processamento de produtos derivados da agricultura e 

pecuária. O conjunto de interações formadas pelo agronegócio estabelece a alta 

importância econômica deste setor, no país, e os avanços da tecnologia e da ciência 

permitiram o crescimento do agronegócio, tanto em termos de produtividade como no 

âmbito da consciência social e ambiental, nos quais encontramos produtores e 

indústrias mais conscientes, frente ao consumo de ferramentas e produtos, bem como 

a correta utilização das terras.  

O arroz, objeto de pesquisa deste estudo, é um dos principais grãos destinados 

à alimentação humana no mundo, sendo cultivado anualmente em cerca de 165 

milhões de hectares e uma produção de aproximadamente 741 milhões de toneladas, 

segundo dados da Embrapa (BUAINAIN et al., 2014). O Rio Grande Do Sul, apesar 

da sua grande diversidade de culturas agrícolas, possui o arroz como uma de suas 

principais riquezas, e o seu beneficiamento é considerado uma das principais 

agroindústrias alimentares que abastecem o país inteiro. 

Este trabalho avaliou o mercado de arroz e, frente às mudanças ocorridas nos 

últimos anos, buscou entender quais são as estratégias de gestão, dos produtores de 

Cachoeira do Sul, município que ficou conhecido como a Capital Nacional do Arroz e 

que realizou, em 1941, sua primeira Festa Nacional do Arroz. 

Segundo os produtores entrevistados, são várias as dificuldades encontradas 

na produção e manutenção da atividade orizícola. Dentre elas, o baixo valor de 

mercado, os altos custos de produção, a dificuldade de mão de obra qualificada, a 

concorrência com os demais países do Mercosul e a baixa rentabilidade do arroz, 

como monocultura.  

É necessário que sejam praticadas medidas, a fim de reduzir e driblar as 

dificuldades encontradas. Dessa forma, as estratégias de gestão dos produtores de 

arroz, do município – foco deste trabalho –, são baseadas no conhecimento de causa 

adquirido pelos mesmos, durantes os anos de cultivo do grão e adaptações às 

políticas do país. 

As principais estratégias dos produtores são referentes à inclusão e interação 

de outras culturas, como soja e pecuária, em suas propriedades, e a redução das 

áreas cultivadas, buscando áreas com maior potencial produtivo, a fim de reduzirem 
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os custos de produção e aumentarem a produtividade do grão. Os produtores 

possuem pouco ou quase nenhum impacto na formação de preço dos grãos, sendo 

essa controlada, quase que em sua totalidade, pelas indústrias, cada vez maiores e 

em menor quantidade.  

Dessa forma, uma das estratégias de venda dos produtores é, quando possível, 

aguardar para vender suas produções, no segundo semestre do ano, quando a oferta 

é mais baixa e a demanda mais alta, o que aumenta o preço do grão. Essa é uma 

alternativa tomada apenas pelos produtores que realizam rotação de culturas ou que 

possuem outra fonte de renda, já que os demais precisam pagar seus compromissos 

com empresas e bancos e, dessa forma, são obrigados a vender suas produções, 

logo após a colheita, não obtendo grandes lucratividades com as operações. 

A pequena participação dos produtores, frente à formação de preço do grão, 

impacta, também, na relação dos mesmos com a indústria, sendo que estas detêm o 

maior poder nas negociações e não buscam formar aliados. Sendo assim, muitos 

produtores entrevistados possuem compradores fixos, o que estreita laços, 

favorecendo e facilitando as negociações.  

De forma geral, percebe-se que os produtores entrevistados estão satisfeitos 

com a produtividade do grão, nos últimos anos, e possuem grandes e boas 

expectativas, quanto ao futuro dele. Porém, conforme dito anteriormente, o Brasil 

possui grandes diferenças, quando comparado com os outros países do Mercosul, 

desde política de impostos, volume de importação e exportação, abertura de mercado, 

entre outras. Todas essas diferenças acabam impactando, também, no investimento 

tecnológico dos produtores, em suas propriedades e produções. A diferença dos 

impostos cobrados, na compra de insumos e matéria-prima, bem como de maquinário, 

traz grandes impactos na formação do custo e na rentabilidade do grão.  

Este trabalho buscou trazer, ao ambiente acadêmico e ao curso de 

Administração, um personagem pouco valorizado e explorado: o produtor agrícola. 

Neste caso, o produtor de arroz. A experiência de troca e conversa com os produtores 

da região trouxe a certeza de que, mesmo com todas as dificuldades encontradas na 

gestão das suas propriedades rurais, agravadas pela situação do nosso país e suas 

políticas fiscais, comerciais, ambientais e logísticas, esses importantes personagens 

possuem esperança e expectativas de safras e realidades melhores.  

Os produtores sabem da importância do seu trabalho, no âmbito social e 

econômico, para o estado, país e o mundo, e, por isso, esperam, também, que sejam 
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reconhecidos, pelos consumidores finais dos produtos, tarefa esta que deve acontecer 

com o incentivo de trabalhos acadêmicos – como este, em questão – e apoio das 

entidades arrozeiras e governamentais.  

Este trabalho se encerra com dever cumprido de dar voz aos produtores do 

munícipio de Cachoeira do Sul, conhecida como a Capital Nacional do Arroz, que 

muito fez e continua fazendo pela economia do estado e do país. 
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ANEXO A – Questionário aplicado 
 
 

QUESTIONÁRIO AOS PRODUTORES 

 

Questionário desenvolvido pela aluna Laura de Carvalho Schramm para fins 

acadêmicos, com o objetivo de mapear as estratégias de gestão dos produtores de 

arroz no município de Cachoeira do Sul. 

Todas as informações repassadas serão utilizadas apenas para desenvolvimento do 

trabalho de conclusão de curso de Administração, com o tema “A CADEIA 

PRODUTIVA DO ARROZ E AS ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DOS PRODUTORES 

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL”. 

  

Produtor: 

Cidade: ___________________________ 

Porte: P (   ) M (   ) G (   ) 

Há quantos anos desempenha a atividade? _______ 

 
1) Quais as principais dificuldades identificadas por você como produtor de arroz? 

Quais medidas tem tomado para tentar driblá-las?  

2) Quais as estratégias de venda você têm adotado para conseguir melhores 

preços?  

3) Quais as mudanças tecnológicas foram implementadas na sua produção nos 

últimos anos?  

4) Está satisfeito com a produtividade dos últimos anos?  

5) Quais as suas perspectivas futuras com relação a produção do grão?  

6) O que você acredita que irá acontecer com os produtores do seu porte nos 

próximos 3 anos?  

7) O que acredita que deveria ser feito por parte do Estado para ajudar mais o 

setor?  

8) Como você avalia a relação entre produtor e indústria?  

9) Você utiliza financiamento bancário? Qual a razão? E qual proporção?  

10)  Acredita que o consumidor final do seu produto tem consciência da importância 

do seu trabalho? 



53 
 

ANEXO B – Respostas dos questionários 
 
 

Produtor: A 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Pequeno  
Quantos anos na atividade: 8 anos 
 

1. Custo de produção e combate de invasoras. Tentar fazer as compras 

antecipadas e programadas conforme o fluxo de caixa e manejo com rotação 

de culturas, no meu caso soja.  

2. Procurar vender no segundo semestre para sair da época de excesso de oferta 

e época de pagamentos dos custeios bancários.  

3. Análise de solos com adubação conforme as necessidades, correção com 

calcário e rotação com soja.  

4. Não existe aumento de produtividade na mesma proporção em que aumentam 

os custos. Acho que está faltando mais pesquisa e seleção de cultivares mais 

produtivos para aumentar o teto de produtividade como tem ocorrido com a 

soja.  

5. Acho que são boas. Existe muita fome no mundo e sobra alimentos em 

determinados países.  

A saída do arroz é a exportação para enxugar o mercado interno.  

6. A tendência é passar por dificuldades ainda maiores porque, em função dos 

custos, os ganhos de escala ficam comprometidos para produtores de pequeno 

porte, visto que a rentabilidade por hectare é muito baixa.  

7. Uniformizar as alíquotas de impostos entre os estados e facilitar, incentivar e 

procurar novos mercado para exportação do cereal.  

8. Não é uma relação muito saudável, pois a indústria não abre mão de suas 

margens e ao mesmo tempo está na mão de poucas empresas de 

beneficiamento, visto que as indústrias pequenas não conseguem competir 

com as grandes, o mesmo ocorrendo com produtores de pequeno porte, onde 

a disputa por áreas e barganha fica bastante comprometida.  
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9. Sim. Falta rentabilidade para que o produtor possa se capitalizar e quanto ao 

uso de financiamento, sim. Gira em torno de 70% a 80% da necessidade da 

cultura.  

10. Com certeza, não. A mídia trabalha direto contra o produtor e contra o Brasil, 

atendendo interesses financeiros de quem banca a notícia e de notícias falsas 

de países influenciadores de opinião que protegem e subsidiam os seus 

produtores.  

Estes países têm medo do Brasil e sabem que se o Brasil acordar e tiver uma 

política voltada ao produtor, se tornará ainda mais a maior potência em 

produção de alimentos do mundo. Hoje a mídia passa a ideia de que o produtor 

está envenenando o consumidor com campanhas e notícias que não 

correspondem com a realidade e a seriedade que o produtor merece.  
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Produtor: B 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Pequeno  
Quantos anos na atividade: 20 anos 
 

1. Crédito e mão de obra qualificada.  

2. Em função dos altos custos frente as despesas e investimentos, a estratégia é 

de acordo com o vencimento das contas 

3. Principalmente com relação ao controle de inços e variedades mais resistentes 

a determinados herbicidas.  

4. Sim. 

5. Esperamos que seja somente uma fase essa baixa remuneração, que está 

demorando a passar. Dessa maneira para enfrentar essa situação estamos 

priorizando áreas com bom poder produtivo e compatível custo de implantação.  

6. Produtores do meu porte e com a minha estrutura (totalmente arrendatário) irão 

se extinguir.  

7. Nada, com a competência que temos em nossos governantes e seu 

conhecimento de causa, se fizerem nada será melhor.  

8. Boa, comercializo somente com a cooperativo da qual sou associado, mas 

acredito que a relação da indústria com o varejista é bem complicada.  

9. Não utilizo, não possuo garantias suficientes para acessar o crédito oficial.  

10.  Não tem consciência.  
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Produtor: C 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Médio 
Quantos anos na atividade: 22 anos 
 

1. As principais dificuldades são os altos custos fixos que temos para produzir e 

baixo valor de mercado na negociação dos nosso produto. As medidas seriam 

baixar os custos de produção ao máximo sem interferir na produção final.  

2. Fazer um pacote de venda no início da colheita com preço fixado para honrar 

as contas que temos juros pré-fixados.  

3. O preparo antecipado de verão para o plantio direto na primavera.  

4. Não, por causa do clima.  

5. Perspectiva em relação a produção do grão não tenho mais nenhuma, com 

esses altos custos de produção já temos uma redução de área com a cultura, 

pois os gastos operacionais não cobrem mais os custos totais do grão.  

6. Se não melhorar o preço de mercado e diminuir os custos altos, poucos irão 

conseguir plantar.  

7. Devem achar uma solução para o endividamento, juros mais baixos para o 

crédito agrícola e ajudar a baixar os custos de produção agrícola.  

8. As indústrias estão dando pouca importância para o preço e para o produtor.  

9. Não. Inadimplência com o setor de crédito oficial (bancos). 

10. Essa nova geração da cidade grande não sabe a origem dos alimentos, muito 

menos sobre o processo de produção e elaboração até chegar nos 

supermercados.  
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Produtor: D 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Grande 
Quantos anos na atividade: 36 anos 
 

1. - Preço de mercado do arroz abaixo do custo de produção.  

- Mão de obra: legislação trabalhistas e normas reguladoras não de acordo com 

as necessidades da lavoura de arroz e costume dos trabalhadores.  

Diminuir custo de produção (plantava 500ha, hoje planto 333ha – desistindo do 

arroz em áreas mais caras, substituindo por soja). Também investir em 

mecanização para substituir mão de obra.  

2. Tentar ao máximo carregar a colheita para comercializar no segundo semestre 

– entre safra. Também diminuir a dependência de financiamentos bancários  

3. Mecanização, uso de insumos adequados – adubo certo, herbicida certo, 

sempre seguindo resultados de pesquisa.  

4. Sim. 

5. Aumentar ainda mais a produtividade, foco em qualidade das ações para 

diminuição de custos.  

6. Se eu não diminuir ainda mais os custos e aumentar a produtividade, a 

tendência é diminuir ainda mais a área plantada.  

7. Eliminar as assimetrias tributárias e sanitárias existentes no Mercosul.  

8. Um bom relacionamento e a fidelização dos negócios são fundamentais ara 

acontecer um bom negócio.  

9. Sim. Falta de capital de giro para custeio da lavoura. 90%.  

10. Não, carência de marketing por parte de nossas entidades.  
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Produtor: E 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Pequeno 
Quantos anos na atividade: 37 anos 
 

1. Alto custo em insumos e baixa rentabilidade. A medida para tentar driblar é 

reduzir os custos e investimentos desnecessários, até o ponto onde não se 

perca produtividade.  

2. Como os vencimentos dos compromissos geralmente são em abril e maio, na 

maioria das vezes é preciso vender parte da produção sem estratégia. O resto 

é vendido conforme necessidade e sempre aproveitando quando o preço está 

bom.  

3. Uso de tecnologia para maior rendimento no plantio, e correção do solo com 

adubação.  

4. No geral estou satisfeito, 2019 teve uma queda de 25% em relação aos dois 

anos anteriores.  

5. Sem perspectiva de melhora de preço e nem incentivo do governo.  

6. A maioria irá quebrar e desistir da atividade, ficarão plantando apenas os que 

estão bem estruturados e capitalizados.  

7. Redução de carga tributária e entrada de arroz de outros países do Mercosul.  

8. Complicada, a indústria podendo esmagar o produtor, esmaga.  

9. Para plantio de arroz não, muita burocracia e exigências para o financiamento 

bancário. 50% da lavoura é custeada direto com as firmas de insumos 

agrícolas.  

10. Não.  
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Produtor: F 

Cidade: Cachoeira do Sul/RS 

Porte: Médio 

Quantos anos na atividade: 37 anos 

 

1. Baixos preços e baixa competitividade do arroz brasileiro. O preço mundial do 

arroz é US$ 10, porém não cobre os custos da lavoura, devido a alta carga 

tributária, preço dos insumos muito acima dos preços do Mercosul, o mesmo 

acontece com as máquinas agrícolas.  

Os países do Mercosul podem mandar o arroz deles para o Brasil, livre de 

tributação. O arroz chega mais barato, pois os custos de produção deles são 

menores e isso acaba derrubando os preços do Brasil.  

Para tentar driblar esses problemas, tem-se adotado a redução da área de 

arroz, com substituição pela área de soja (já cultivaram mais de 1000ha de 

arroz e atualmente cultivam 250ha). Todas as áreas que não garantem alta 

produtividade de arroz, estão sendo substituídas pela soja (mesmo que se 

saiba que a soja na várzea não produz tanto, ao menos ela não dá prejuízo, 

pois é possível fazer negociações futuras e ainda consegue ter um bom seguro 

com essa cultura). 

2. Diversificações das fontes de renda da propriedade e não pegar dinheiro das 

indústrias (CPRs) e evitar ofertar arroz na época de maior oferta 

(abril/maio/junho). Opta-se por ofertar soja no mercado e guardar o arroz para 

ofertar em período de maiores preços e menores ofertas.   

3. Não tem investido praticamente nada em tecnologia, as máquinas utilizadas 

são as mesmas de 10 anos atrás. O que se investe é para tentar melhorar o 

ambiente de várzea, de terras baixas para melhor produção de soja (drenagem, 

retroescavadeira, suavização de terrenos, correção de solo e etc). Todos os 

investimentos em tecnologia são pensando em viabilizar o cultivo de soja.  

4. Sempre podemos produzir mais e não achar que chegamos num patamar 

suficiente. Porém analisando as produtividades médias dos outros municípios, 

pode-se dizer que estamos satisfeitos com a produtividade. O problema da 

atividade orizícola não é a eficiência do produtor da porteira pra dentro, mas 

sim a questão de custo brasil.  
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5. Quanto a parte do governo, poucas mudanças, apenas rolagem de dívida, o 

que acaba aumentando as dívidas dos produtores que adotarem. O que a gente 

percebe é que vão se manter na atividades os produtores que estão realizando 

rotação de cultura (soja, pecuária), quem está obtendo altas produtividades 

com o arroz (através dos benefícios da soja, porque ela limpa a terra e ainda 

melhora a fertilidade) e os produtores que são capitalizados, tem recursos 

próprios e financiam uma parte com bancos. Os produtores que produzem 

arroz sobre arroz, que são dependentes da indústria, irão sucumbir. Segundo 

estudos do IRGA, os produtores ineficientes vão desaparecer.  

6. Os que repetirem arroz sobre arroz, sem fazer rotação de cultura ou ficarem 

dependentes da indústria de arroz irão falir. Irão se manter na atividade apenas 

os produtores mais eficientes, que são os que estão fazendo rotação, com alta 

produtividade e os que enxergam a lógica do mercado, não esperam por 

milagres ou resoluções do governo, mas sim fazem análises econômicas e 

realizando plantio de arroz apenas nas áreas que trazem lucro. 

7. Acredito que o Estado está quebrado, não se pode se esperar muita coisa. O 

que se espera é uma renegociação da dívida para 10 ou 15 anos, que vai ser 

um paliativo pro setor. O que devemos cobrar é uma equalização com os países 

do Mercosul que estão colocando produto muito barato dentro do brasil. Já 

existe um projeto do senador Luiz Carlos Heinze para tributar cerca de 11% ou 

13%, que iria ajudar a equalizar os preços ou liberar para que os produtores 

brasileiros possam importar os insumos de lá com um custo mais baixo.   

8. Pode-se dizer que a relação entre o produtor e a indústria é uma relação onde 

o produtor é um funcionário sem carteira assinada da indústria. A indústria 

quando atua como sistema financeiro, oferece dinheiro ao produtor e cobra um 

juro de 2%, 3% ao mês e na safra o produtor se vê obrigado a entregar o grão 

para pagar sua conta e a indústria aplica uma tabela de descontos e ainda 

define o preço que quer e cobra o juros. Há indústrias de menor porte que são 

parceiras do produtor, mas em geral a relação não é boa.  

9. Sim, estamos utilizando sistema bancário para produzir o arroz, pois não temos 

recurso próprio para produzir em toda a área. Na nossa opinião, é muito melhor 

tomar o dinheiro do banco e pagar 6,5% de juro ao ano do que pegar dinheiro 

na indústria e pagar 3% ao mês. Usamos o banco cerca de 30% de 

financiamento bancário para custear a lavoura.  
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10. Não acredito que o consumidor tenha noção da importância do produtor rural. 

Ele não sabe o que o produtor passa para produzir seu alimento e ele não está 

preocupado.  

A mídia também, ao invés de incentivar, fica lançando campanhas contra o 

setor, pregando que o produtor é devastador e poluidor do meio ambiente, que 

faz queimadas, usa agrotóxicos indefinidamente. O agrotóxico é um produto 

muito caro para ser usado sem controle e existe fiscalização, receituários 

agronômicos como segurança na utilização desses produtos.  

O produtor de arroz tem um papel muito importante dentro do ecossistema, pois 

atua como filtrador da água, a água que ele puxa do rio que é turva, retorna 

aos mananciais de forma limpa e transparente, podendo praticamente ser 

tomada. Falta divulgar a importância do produtor rural.  
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Produtor: G 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Médio 
Quantos anos na atividade: 27 anos 
 

1. Baixo preço recebido no produto. 

2. Uso de EGF em parte da produção e armazenagem na propriedade 

3. Implementação de sistema de semeadura pré-germinado (há tempo) e rotação 

com soja atualmente. 

4. Não. 

5. Vai haver uma seleção muito grande, por escala, capacidade financeira, 

adaptação dos custos, sistema de produção. 

6. Lamentavelmente vão tender a desaparecer, pois não somos grandes para 

diluir custos e nem pequenos para nos alicerçarmos em mão de obra familiar 

7. Dentro do que lhe cabe, auxiliar para competitividade do setor, tanto no âmbito 

nacional como para exportação 

8. Hoje é predatória, pois não se relaciona com igualdade de postura, de 

condições de se impor, logo numa situação de vassalo.  

9. Sim. Temos pouco capital próprio, pois o alto custo de arroz, gerando prejuízos, 

nos reduziu a capacidade de autofinanciamento, nos levando aos bancos, 

indústrias de arroz e insumos e ficando pouco capital próprio. Cerca de 80% da 

produção.  

10. Não, a maioria não faz nem ideia e ainda são manipulados pela mídia a pensar 

que somos envenenadores, destruidores e poluidores de água.  
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Produtor: H 
Cidade: Cachoeira do Sul/RS 
Porte: Grande 
Quantos anos na atividade: 42 anos 
 

1. Hoje toda a monocultura não se sustenta mais, teremos que olhar a cultura de 

arroz inserida no sistema integrado e estamos dando início ao projeto aqui fora 

já a três anos, ele ainda tá em fase inicial, mas integrar o arroz com outras 

culturas no caso, a soja e a pecuária (a pecuária entrando como pastagem de 

inverno azevém e por último agora também trevo, que é uma leguminosa). 

Monocultura não se sustenta mais, isso já é uma dificuldade identificada 

claramente. Também cito a redução de consumo em quilos por habitante/ano 

aqui no Brasil, tá havendo sim uma redução nos últimos anos no consumo de 

arroz por vários fatores, pela praticidade de outras opções como massa que é 

feito mais rápida, as mulheres hoje estão mais inseridos no mercado de 

trabalho, então não tá mais em casa com antigamente fazendo comida, o 

próprio conceito errado de que arroz engorda (na verdade tem várias opções 

de arroz integral, arroz parabolizado que são bem saudáveis). Outro grande 

problema identificado claramente é que nos últimos anos os custos de 

produção da lavoura de arroz aumentaram bastante e o valor do produto vem 

reduzindo, então é uma questão que nosso lucro ele tá baseado na produção 

X preço – custo, então a medida que eu posso interferir na produção, na 

produtividade, mas eu não tenho preferência como produtor em formar o preço 

e tampouco formar custo então se eu não aumentar minha produtividade na 

lavoura, realmente começamos a trocar seis por meia dúzia, quando não 

perdermos dinheiro. Talvez tem quase 70% das produção arrozeira do Estado 

está baseada no sistema Agrário de arrendatário/proprietário aonde quem 

explora a cultura do arroz não é o proprietário, mas sim o arrendatário, O caso 

do Chalé é diferente, nós somos proprietários e somos os produtores de arroz, 

isso tem uma diferença também significativa e assim favorável ao trabalho na 

cultura do arroz que a relação entre as vezes proprietário arrendatário ela não 

é a melhor para boas produtividades de arroz, eu falo isso caso da entrega das 

áreas em tempo muito apertado, não dá tempo fazer o preparo antecipado aí 

como consequência produtividades baixas... Tudo isso aí são pontos a serem 
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comentados como dificuldades. Também a concorrência do Mercosul 

Uruguai/Argentina, que já foram produtores e colocaram arroz dentro do Brasil 

e agora nos últimos anos entrando Paraguai, com a vantagem de maior 

proximidade do Mercado Rio-São Paulo, frete menor. Não é muita coisa em 

termos de produção do Paraguai, mas é o suficiente para psicologicamente, 

quando entra alguma carga, alguma venda, o mercado baixa então é um fator 

de prejudicar um pouco no mercado e esses países Argentina, Paraguai e 

Uruguai eu tenho informações às vezes desencontradas, às vezes que os 

impostos lá são mais baratas, marcas mais baratas, adubo, e as vezes que os 

custos lá também não são baixos e a produtividade deles também não é muito 

elevada. Então parece que o Uruguai Argentina já estão baixando a área 

plantada e o Paraguai está se mantendo, mas de qualquer forma também é um 

problema, dificuldade como produtor essa concorrência do Mercosul que de 

repente as regras não são as mesmas e o arroz dele chega aqui nosso mercado 

sem nenhum imposto, nenhuma sobre taxa ou coisa parecida.  

Como medidas, eu coloco a integração lavoura-pecuária, não tem como nós 

nos mantermos somente com a monocultura de arroz e temos que seguir 

persistindo na integração lavoura-pecuária, o solo não pode ficar descoberto, 

tem que estar sempre com alguma cultura, seja carne, soja, arroz ou o que for 

que venha pela frente. Estamos tentando baixar os custos também, através de 

orçamentos para as compras, controlando mais os gastos da propriedade, com 

um olhar mais próximo das despesas. Estamos reduzindo o preparo de solo, já 

nessa integração de lavoura/pecuária, consequentemente menos consumo de 

diesel.  

2. Normalmente semeamos cedo e colhemos na primeira semana de fevereiro, 

nesse período os preços estão aquecidos e elevados (em maioria, os 

produtores começam a colher em Março), então cerca de 20% da produção é 

comercializada logo em seguida, para aproveitar o momento. 

Após essa primeira venda, geralmente aguardamos passar o momento de 

colheita, que é quando os preços caem bastante. Nesse meio tempo, a 

propriedade, pela diversificação, ela faz o caixa com pecuária, soja... As vendas 

de arroz são retomadas em Junho/Julho/Agosto (onde são vendidos os outros 

80%, em 8 parcelas de 10% mensais), com isso alcançamos uma média boa.  
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3. Houve muitas introduções tecnológicas, nos últimos anos. Utilizamos a 

informática há mais de 15 anos, com programas de avaliação de custos, onde 

fazemos nosso custo de arroz muito bem detalhado.  

Além disso, utilização de GPS nas lavouras de arroz, sistemas informatizados 

em máquinas/colheitadeiras, uso de sistemas de laser na sistematização da 

lavoura.  

Todas as tecnologias que surgem nos outros setores, são facilmente adaptadas 

para nosso meio e necessidades.  

As mudanças no sistema de produção também são muito importantes, a 

integração, adubação da pastagem logo após as colheitas e por consequência, 

reduz a adubação na hora da semeadura do arroz.  

4. Tínhamos há mais de 10/15 anos uma produtividade baixa (em torno de 6 mil 

kgs/há) e grandes problemas de arroz vermelho.  

Após um projeto americano adotado pela propriedade, chegamos em torno de 

10 mil kgs/há. Esse sistema foi muito importante para alcançar altas 

produtividades. Naquele período, as várzeas ficavam exclusivas para o arroz.  

Porém, todo sistema repetido ano após ano, acaba se desgastando, as pragas 

ganham resistência e se torna insustentável.  

Após atingir o máximo de produtividade, com o passar dos anos, ela começou 

a cair (chegando a 8400 kgs/há), devido a repetição da cultura e do sistema.  

Essa queda de produtividade acendeu a luz da atenção e começamos a 

trabalhar com o sistema integrado da lavoura, arroz, pecuária e soja (cerca de 

20% da produção), restante continua no método tradicional (ping pong – ano 

sim/ano não). Com esse sistema, atingimos no último ano os 9 mil kgs/há e 

acredito que vamos atingir os 10 mil kgs/há em breve.  

Estou satisfeito no geral, mas gostaria que pudéssemos ter produtividade mais 

elevada, pois assim que obtemos os ganhos, baixando o custo por unidade 

produzida.  

5. Estamos com as informações de que a produção do arroz já está diminuindo 

no estado, até pelas dificuldades que a cultura está passando (redução de 

cerca de 3% a 4%).  

Mas quanto a seguir semeando o arroz, sou muito otimista. O arroz é um 

alimento básico, bem cultural e ainda tem muito a ser feito aproveitando o grão. 
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6. Os produtores vão se adequar, se ajustar, muito desse sistema 

arrendatário/proprietários terá que diminuir, a integração lavoura pecuária terá 

que entrar. 

A forma de produzir irá mudar, muitos produtores sairão do mercado, será 

necessário acompanhar as mudanças, aderir às tecnologias para entrar e se 

manter no mercado.  

Os produtores que entenderem o sistema integrado irão se manter e aquelas 

se mantiverem na monocultura, infelizmente terão momentos cada vez mais 

difíceis.  

7. Uma das medidas seriam a redução da carga tributária, sistema viário, 

estradas, porto de Rio Grande (área destinada a embarque pra arroz é 

minúscula e ineficiente, aumentando os custos), logística, escolas públicas com 

merendas derivadas do arroz (massas, pães, bolos e etc), redução dos 

impostos sobre óleo diesel, impostos de insumos e etc.  

O estado sozinho não faz nada, é preciso o apoio dos produtores da porteira 

pra dentro.  

8. O produtor não tem muito contato com a indústria, visto a diferença de tamanho. 

A indústria tem poder de formação de preço muito maior que o produtor 

(possuem alguns jogos de cintura para esfriar o mercado e assim baixar 

preços).  

Infelizmente o produtor não tem esse poder, pois ele precisa fazer caixa para 

pagar seus custos, financiamentos, comprar insumos da próxima safra.  

9. Fizemos caixa ao longo dos anos e não trabalhamos mais com financiamentos, 

tudo recursos próprios.  

Com isso, conseguimos comprar no mercado em épocas (1º semestre do ano) 

que os outros produtores não estão comprando, conseguindo assim preços 

bem melhores.   

10. Não tem consciência da complexidade do nosso trabalho, honestamente. A 

mídia tem difamado que o produtor é um vilão, agressor da natureza e etc. 

Acredito que possa ser uma falha dos nossos órgãos (Farsul, 

FEDERARROZ...), existe projetos, mas ainda nada efetivo. 
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ANEXO C – Vídeo de apresentação, elaborado pela autora 
 

Disponível no link:  

https://1drv.ms/u/s!Aq8TJVTzljpwggx3sTOHsL-eNK44?e=990KYK 

 

 


