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RESUMO 

 

A agricultura brasileira apresentou um grande crescimento nos últimos anos. Isso 

trouxe consigo novos desafios aos produtores que exigem cada vez mais 

conhecimentos de gestão e a compreensão do seu negócio. Esse estudo teve como 

objetivo propor a um framework do Modelo de Negócio da agricultura brasileira a partir 

de uma perspectiva integradora entre a teoria e a prática. Para tanto, a pesquisa partiu 

de dados primários, por meio de questionários e entrevistas com produtores, e 

secundários, fundamentados na literatura sobre a gestão estratégica na agricultura 

brasileira, os conceitos por trás dos modelos de negócio e seus principais frameworks, 

a geração de valor para os clientes e para a organização, além da contribuição da 

Resource Based View na identificação dos processos e atividades internas da 

organização. Os resultados do estudo revelaram que a geração de valor na agricultura 

comercial está focada na própria organização. Diante disso, o framework proposto tem 

a Viabilidade Financeira como o pilar central do modelo de negócio da agricultura, 

tendo os custos de produção, preço de venda dos produtos e a produtividade agrícola 

como sendo seus principais componentes. A pesquisa se mostra relevante na medida 

em que poderá servir de referência, tanto no desenvolvimento da literatura sobre o 

tema, como na construção do plano estratégico de propriedades agrícolas. 

 

Palavras Chave: Agricultura, Modelo de Negócio, Resource Based View, RBV, 

Geração de Valor 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Brazilian agriculture has grown considerably in recent years. This has raised new 

challenges for producers, who require an ever-greater knowledge of business 

management and a better understanding of their business. This study aims to propose 

a framework of the Brazilian Agriculture Business Model from an integrative 

perspective between theory and practice. The study is therefore based on primary 

data, collected using questionnaires and interviews with producers, and secondary 

data, from literature addressing the strategic management in Brazilian agriculture, the 

concepts behind the business models and their main frameworks, the generation value 

for clients and organization, as well as Resource Based View's contribution to 

identifying the organization's internal processes and activities. The study’s outcomes 

revealed that value generation in commercial agriculture is focused on the organization 

itself. Therefore, the proposed framework has Financial Viability as the central pillar of 

the agriculture business model, with production costs, product sales prices and 

agricultural yields as its main components. This study is a relevant reference source 

for the literature development and also for the construction of strategic plans for 

agricultural properties.   

 

Key Words: Agriculture, Business Model, Resource Based View, RBV, Value 

Generation 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A agricultura brasileira apresentou um grande crescimento nos últimos anos e 

passou a exercer papel relevante na manutenção do superávit comercial e na geração 

de empregos. Boa parte desse crescimento está baseada na adoção de novas 

tecnologias mais intensivas em capital e conhecimento, por parte dos produtores 

rurais, que resultaram no aumento da produtividade no campo. Essa transformação 

ocorrida ao longo desse período trouxe consigo novos desafios aos produtores, que 

migraram de um modelo de negócio familiar e intuitivo para um modelo de negócio 

mais dinâmico e competitivo que exige cada vez mais conhecimentos de gestão do 

que conhecimentos agronômicos por parte do produtor. A mudança na forma de gerir 

o negócio agrícola passa antes de tudo pela compreensão do modelo de negócio 

atual. Definir qual o propósito do negócio, como ele gera valor para o produtor e sua 

família, identificar as componentes do negócio e verificar como interagem para gerar 

vantagem competitiva é o primeiro passo em direção à profissionalização da atividade.  

Diante desse contexto, esse estudo teve como objetivo propor a construção de 

um framework do Modelo de Negócio da agricultura brasileira a partir de uma 

perspectiva integradora entre a teoria e a prática. Para tanto, o processo de pesquisa 

adotou a triangulação de dados, unindo ao levantamento de dados primários e 

secundários, uma revisão de literatura sobre gestão estratégica na agricultura, os 

conceitos por trás dos modelos de negócio e seus principais frameworks, a geração 

de valor para os clientes e para a organização, além da contribuição da Resource 

Based View na identificação dos processos e atividades internas da organização. A 

pesquisa de campo englobou a aplicação de um questionário com 531 produtores e a 

entrevista em profundidade com outros 30 produtores para captar a sua visão a 

respeito dos fatores que influenciam o desempenho de seu negócio.  

Os resultados do estudo revelaram que diferente de outros setores, que têm o 

cliente como ponto central da proposta de geração de valor do negócio, na agricultura 

comercial, focada na produção de commodities, é a própria organização que ocupa 

esse lugar. Diante disso, o framework proposto tem a Viabilidade Financeira como o 

pilar central do modelo de negócio da agricultura, tendo os custos de produção, preço 

de venda dos produtos e a produtividade agrícola como sendo seus principais 

componentes. Apesar de não serem conclusivos, por dependerem de uma etapa de 
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validação de campo, os resultados encontrados se mostram relevantes na medida que 

poderão servir de referência, tanto no desenvolvimento de estudos acadêmicos sobre 

o tema, com uma perspectiva mais aplicada, como também, na construção do plano 

estratégico de propriedades agrícolas.   

 

 


