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RESUMO 

 

A atividade rural sempre foi reconhecida pelo destaque no desenvolvimento econômico da região, sendo 

mundialmente indispensável. A consultoria rural é importantíssima para que o produtor tenha ideia de 

investimentos e perspectivas futuras. Sabendo que toda produção rural é constituída de custos 

financeiros para execução das atividades, e devido ao montante necessário os produtores constantemente 

utilizam o crédito rural para implementar ações em sua propriedade. Nesse sentido, as empresas de 

consultoria e assistência técnica foram criadas com objetivos de ajudar o produtor de forma prática, 

atuando no campo e no meio financeiro em projetos e financiamentos bancários. O presente trabalho 

teve como objetivo conhecer o perfil dos clientes da Semeadora e as características dos projetos de 

investimento desenvolvidos pela empresa. Este projeto foi elaborado por meio da realização do estágio 

supervisionado de 100 horas na empresa, com a aplicação de um questionário a proprietária.  O material 

coletado bem como as respectivas análises foram avaliados utilizando o software Excel. Os resultados 

obtidos foram comparados e discutido utilizando a literatura buscada em artigos científicos. A empresa 

conta com funcionários qualificados e executa seus projetos em quatro diferentes agências 

financiadoras: Caixa Econômica Federal (CEF), Sicoob, Sicred e Banco do Brasil (BB). A semeadora é 

uma empresa consolidada no município de Iporá, que iniciou suas atividades no ano de 2015 com 507 

projetos e finalizando o ano de 2019 com 720 projetos. Ela busca por oportunidades nos próximos anos 

na área de empreendimentos procurando sempre melhorias para os serviços trazendo inovações. Pode-

se concluir que o presente trabalho teve os objetivos cumpridos.  

 
Palavras-chave: Crédito Rural, Consultoria, Projetos Agropecuários. 
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ABSTRACT 

 

Rural activity has always been recognized for its prominence in the region's economic development, 

which is indispensable worldwide. Rural consultancy is very important for the farmers to have an idea 

of investments and future perspectives. Knowing that all rural production is made up of financial costs 

for carrying out activities, and due to the amount needed, farmers constantly use rural credit to 

implement actions on their property. In this sense, the consulting and technical assistance companies 

were created with the objective of helping the farmer in a practical way, working in the field and in the 

financial sector in bank projects and financing. The present work had as objective to know the profile 

of the clients of the Semeadora and the characteristics of the investment projects developed by the 

company. This sketch was elaborated through the performance of the supervised internship of 100 hours 

in the company, with the application of a questionnaire to the owner. The collected material as well as 

the respective analyzes were evaluated using the Excel software. The results obtained were compared 

and discussed using the literature sought in scientific articles. The company has qualified employees 

and executes its projects in four different funding agencies: Caixa Econômica Federal (CEF), Sicoob, 

Sicred and Banco do Brasil (BB). The Semeadora is a consolidated company in the municipality of 

Iporá, which started its activities in 2015 with 507 projects and ending 2019 with 720 projects. The 

Semeadora still looks for opportunities in the area of enterprises in the coming years, always looking 

for improvements to services bringing innovations. It can be concluded that the present work had its 

objectives accomplished. 

 

Keywords: Rural Credit, Consultancy, Agricultural Projects. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade rural sempre foi reconhecida pela essencial importância no 

desenvolvimento econômico da região, e sendo mundialmente indispensável. O Brasil vem 

conquistando uma posição de destaque no setor agropecuário (EMBRAPA, 2014). Diante desse 

forte crescimento começa a se fazer necessária a utilização da assistência técnica com intuito 

de ajudar o produtor rural nas demandas necessárias para desenvolver seu trabalho. Segundo 

Lucca e Silva (2012) grande parte dos produtores brasileiros não tem acesso a consultorias na 

área gerencial, tornando a atividade administrativa nas organizações rurais frágil e insuficiente. 

A assessoria rural é imprescindível para que o produtor tenha ideia de investimentos e 

perspectivas futuras. 

Toda produção rural é constituída de custos financeiros para execução das ações, e 

devido ao montante necessário os produtores constantemente utilizam o crédito rural para 

implementar sua propriedade, como a reposição de maquinários, implementos na realização de 

benfeitorias, buscando uma maior qualidade nos resultados da produção, visando a obtenção de 

lucros na maioria das vezes são destinados a ajudar os produtores rurais a terem acesso ao 

crédito rural (RAMOS, 2010). O Crédito Rural foi instituído no Brasil em 1965 com o objetivo 

de financiar os produtores rurais e suas organizações nas operações de custeio e de investimento 

na produção, infraestrutura, agroindustrialização e comercialização, constituindo-se na 

principal política pública para o desenvolvimento rural (HOFFMANN, et al. 2019).  

É importante que o campo se torne um ambiente que seja produtivo, rentável, 

sustentável e agradável para se viver, especialmente para aqueles que tenham interesse em 

adquirir uma qualidade de vida satisfatória aliada a resultados financeiros atrativos. Desta 

forma, o Credito Rural, disponibiliza a aplicação de tecnologias para aumento da produtividade 

e investimentos que se torna importante para que o lucro seja obtido. 

O crédito rural é um dos principais instrumentos de intervenção governamental 

pertencente à política agrícola brasileira. Dentre estes o Banco do Brasil (BB) como um dos 

maiores agentes financeiros além das demais instituições que compõem o sistema, a exemplo 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), bancos privados e 

cooperativas de crédito também integram ao Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), (DO 

BRASIL, 2004). Diante as informações, a figura a seguir demonstra o funcionamento do 

Sistema Nacional de Crédito Rural no Brasil. 
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Figura 01 – Aspectos Funcionais do Sistema Nacional de Crédito Rural no Brasil 

 
Fonte: Banco Central Brasil, 2016. 

 

A figura acima apresenta o fluxo de onde vem até para onde vai os recursos financeiros 

de credito rural do Brasil com 60,5% o Banco Brasil tem repassado de recursos financeiros, as 

principais unidades que opera esse meio são bancos privados e públicos, operativas de créditos.  

Os serviços de assistência técnica para a agricultura são essenciais no processo de 

inovação produtiva. Esses serviços, conhecidos como “extensão rural”, estão historicamente 

associados a importantes mudanças nos modos de produção agropecuária, estabelecendo, a 

partir de sua intervenção, canais de comunicação entre produtores rurais e centros de pesquisa 

e de ensino (PEIXOTO, 2008). Para Rodrigues (1997) os estudos apontam o vínculo entre 

extensão rural e políticas de promoção deste meio. Promover o desenvolvimento rural a partir 

do estado parece depender da existência e da capacidade de intervenção de profissionais que 

orientam localmente as mudanças propostas em termos de políticas públicas. 

A agricultura familiar tem sido objeto de várias discussões quanto ao seu 

papel no mercado como na produção de alimentos e na formulação de políticas públicas. Neste 

contexto, surgem as mais variadas interpretações do mercado e da agricultura 

familiar, que remetem a discussão quanto ao modelo de desenvolvimento no campo 

(GUILHOTO et al. 2007). Então, foram criados vários mecanismos que visam integrar os 

agricultores familiares ao mercado, ou apenas buscar garantir a segurança alimentar destas 
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famílias. Assim, melhorando a tomada de decisão do produtor, evitando um possível prejuízo 

no final da cadeia (MARQUES et al. 2017). 

Desta forma, as empresas de consultoria e assistência técnica foram criadas com 

objetivos de ajudar o produtor de forma prática a atuar no campo e na elaboração de projetos, 

com finalidade de garantir a maior produtividade e rentabilidade para o produtor. 

Com isso temos um problema enfrentado por diferentes empresas do ramo de projetos 

com a dificuldade de identificar os números de projetos e propriedades cadastradas, avaliar o 

perfil dos clientes e o número de projetos avaliados na empresa.  

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, o agronegócio é uma atividade próspera, lucrativa e competitiva e a crescente 

demanda por modernização é constante. A capacidade de inovação e adaptação no campo se 

tornou um ativo que motiva os produtores a investir nas atividades do agronegócio brasileiro, 

se tornando uma tendência mundial no mercado. Para isso, é necessário conseguir recursos 

junto ao sistema financeiro, já que o produtor rural está incapacitado de elaborar projetos. Dessa 

forma, para obter o crédito o trabalhador precisa de um profissional da empresa para 

acompanhá-lo durante o processo de aquisição do crédito. 

O município de Iporá e região possuem muitos produtores rurais que estão em busca de 

inovação e melhorias para sua propriedade, e tendem a buscar por recursos financeiros para 

aprimorar e diversificar cada vez mais as atividades econômicas tornando importante não só 

para o agronegócio brasileiro, mas também para o desenvolvimento local e regional. 

A atuação do serviço de extensão rural e assistência técnica iniciam com a elaboração 

do projeto de investimento rural, com um diagnóstico da propriedade e das fontes de renda do 

agricultor. E uma das áreas de atuação da semeadora e formação do tecnólogo em Agronegócio 

é a assistência técnica. 

 

 

3 OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo Geral 

Conhecer o perfil dos clientes da Empresa Semeadora e as características dos projetos de 

investimento desenvolvidos por ela. 
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2.2. Objetivos Específicos 

Identificar o número de projetos e propriedades cadastradas nos últimos cinco anos; 

Avaliar o perfil dos clientes; 

Analisar o volume médio dos projetos; 

Verificar quais são as linhas de crédito utilizadas; 

 

 

4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 
 

 O Estágio Supervisionado iniciou-se em outubro de 2018, com a solicitação da 

concessão da vaga de estágio a Engenheira Agrônoma Fernanda Cibele que ofereceu abertura 

para o desenvolvimento e acompanhamento das atividades na Empresa Semeadora de Iporá-

GO. Em seguida, o estudo teve continuidade com a formalização e a assinatura dos termos de 

convênio e responsabilidades. 

 Definiu-se um plano de trabalho a ser seguido durante todo o período do Estágio. De 

acordo com as definições pré-estabelecidas, elaborou-se o processo de desenvolvimento das 

atividades delimitando o Tema de Estágio. Em seguida realizou-se a revisão bibliográfica sobre 

Crédito Rural, com o acompanhamento das rotinas de trabalho e dos processos juntamente com 

a empresa e os desafios encontrados para a aprovação dos projetos.  

Desta forma, para melhor identificar e conhecer a empresa foi elaborado um 

questionário com perguntas relevantes sobre os principais fatores que propiciam a realização 

do crédito rural na empresa Semeadora onde o estágio supervisionado foi realizado, no intuito 

de traçar os acontecimentos dentro da empresa mostrando para a proprietária o que foi 

realizado. 

 

 

5   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa científica pode ser entendida como uma procura de informações elaborada 

de maneira sistêmica, ordenada, racional e obedecendo a certas normas, com o objetivo de 

solucionar determinado problema proposto, e contribuir para a ampliação do conhecimento. 

Gil (2002) enfatiza que a pesquisa é desencadeada quando não se dispõe de informação 

suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação disponível se encontra 

em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionado ao problema. 
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Conforme Yin (2005), a investigação deve ser gerida por um projeto de pesquisa que 

objetiva vincular os dados empíricos às questões iniciais do estudo de forma lógica, o que 

permitirá chegar em última análise, às suas conclusões 

A palavra método provém do grego methodos, traduzido para o português como 

caminho, sendo então, o método, um caminho, que serve como ponto de partida, e nos guia para 

o aprofundamento e entendimento de um estudo que nos levará a uma conclusão 

(MASCARENHAS, 2012).  

A metodologia realizada neste trabalho pode ser classificada como qualitativa-

quantitativa. Visto que o método qualitativo se preocupa com a compreensão da sociedade, 

buscando explicar os motivos dos fatos que acontecem. O objetivo da amostra foi gerar 

informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande o que importa é que seja 

capaz de produzir novos conhecimentos (DESLAURIERS, 1991). Já a pesquisa quantitativa 

destaca a quantidade, analisando os dados através de procedimentos estatísticos (FONSECA, 

2002). 

Para a realização do presente trabalho foi desenvolvido uma pesquisa bibliográfica em 

artigos científicos, trabalhos acadêmicos e livros que permitiram o embasamento teórico 

necessário, para assim dar maior clareza dos fatos (DA MACEDO, 1995). O estágio 

supervisionado iniciou-se em outubro de 2018 como pré-requisitos para a conclusão do curso 

de Tecnologia em Agronegócio do Instituto Federal Goiano. Realizado na empresa Semeadora 

localizada no município de Iporá a 226 km da capital do estado, Goiânia. 

Para o desenvolvimento do estudo, optou-se pelo método do estudo de caso, pois 

conforme Gil (2002) diz que consiste no estudo profundo de um objeto, de maneira que permita 

seu amplo e conhecimento. E pode ser dividida em várias etapas como: formulação do 

problema, definição da unidade-caso, determinação do número de casos, elaboração do 

protocolo, coleta de dados, avaliação e análise dos dados e preparação do relatório. 

Estudo de caso é entendido por Cervo e Bervian (2002) como uma pesquisa sobre um 

determinado indivíduo, família ou grupo ou comunidade que seja representativo do seu 

universo, para examinar aspectos variados de sua vida. 

Triviños (1987) define estudo de caso como uma categoria de pesquisa cujo objeto é 

uma unidade que se analisa profundamente. Tendo como objetivo aprofundar a descrição de 

determinada realidade. 

Tais elementos representam as justificativas e os objetivos da pesquisa em ora, pois a 

atuação da empresa Semeadora possui potencial de representar a realidade de parte do Oeste 

Goiano, no que concerne a Assessoria Técnica Agropecuária 
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Para o desenvolvimento do projeto o estágio supervisionado obteve uma duração de 100 

horas na empresa, com a aplicação de um questionário a proprietária (Anexo1). O material 

coletado bem como as respectivas pesquisas foram analisadas utilizando o software Excel. Os 

resultados obtidos foram comparados e discutidos na seção seguinte. 

 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A atuação do serviço de Assistência Técnica ocorre através de um conjunto de 

atividades dentre as quais apresentam-se a elaboração do projeto de investimento, do qual 

inicia-se com um diagnóstico da propriedade e das fontes de renda do agricultor, para que a 

instituição financeira possa se sentir segura na liberação do crédito. A empresa executa seus 

projetos em quatro diferentes agências financiadoras. A maior parte dos clientes são pequenos 

produtores. 

A importância dos projetos de investimentos para o sistema agropecuário ocorre em um 

ambiente de continua necessidade de recursos financeiros para investimentos, modernização e 

mesmo manutenção das atividades. Em um cenário onde o mercado de capitais brasileiro ainda 

não apresenta uma fluidez que permita aos empresários rurais um bom ambiente para 

planejamento de longo prazo, a necessidade por recursos públicos e/ou subsidiados torna a 

atividade de execução de projetos de investimentos uma atividade necessária. 

A empresa Semeadora Projetos Agropecuários foi fundada pela Engenheira Fernanda 

Cibele no dia 04/02/2015, sediada na Av. Dr. Neto, 372, em Iporá-GO. Sua principal atividade 

são os Serviços de Agronomia e de Consultoria as Operações Agrícolas e Pecuárias. 

Atualmente disponibiliza quatro profissionais aptos para ajudar o produtor rural a desenvolver 

projetos, no intuito de propiciar aos produtores um serviço de qualidade e que atendam suas 

perspectivas. A empresa trabalha com foco em resultados obtidos, levando seus clientes a 

alcançar rendimentos ainda melhores do que já possuem, trazendo toda a bagagem de 

experiência necessária para atender o mercado de assistência e planejamento rural. 

A Semeadora é uma empresa de Assessoria e Consultoria Rural, que busca levar ao 

produtor rural, informações claras e objetivas fornecendo as melhores soluções para sua 

atividade. Realiza projetos junto à instituição financeira para liberação de crédito 

acompanhando o processo do início ao fim. Se o cliente não conseguir arcar com a dívida é 

realizado um processo para o pedido de aumento do prazo de pagamento, também podem ser 

aplicados outros procedimentos cabíveis. O cliente não é deixado de lado, o que se torna um 
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grande diferencial e evita inadimplências. Quanto maior for o limite de crédito estabelecido, 

mais complexa será a análise, e serão exigidas mais informações sobre o produtor. 

A empresa executa seus projetos em quatro diferentes agências financiadoras: Caixa 

Econômica Federal (CEF), Sicoob, Sicred e Banco do Brasil (BB). A semeadora é uma empresa 

consolidada no município de Iporá, que iniciou os seus projetos no ano de 2015 com 507 

projetos e finalizando o ano de 2019 com 720 projetos com produtores com mais de um projeto. 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Representação dos projetos realizados nos anos de 2015 a 2019. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

 Como podemos observar no gráfico o número de projetos obteve um aumento 

significativo durante os anos de 2015/2018, somente no ano de 2018 que ocorreu uma pequena 

redução. Os projetos no Banco Sicred começaram a ser desenvolvidos a partir do ano de 2016, 

mantendo-se estável durante o período. No Banco Sicoob houve um declínio no ano de 2018, 

desenvolvendo apenas 90 projetos, já no ano seguinte foram desenvolvidos 200 projetos. Os 

projetos realizados no Banco do Brasil aumentaram durante os anos, visto que a burocracia para 

conseguir um financiamento é menor que nos demais comparados. Na Caixa Econômica 

Federal houve uma redução nos anos de 2017 a 2019 devido a dificuldade para conseguir a 

aprovação dos projetos por buscar mais informações da propriedade e dos clientes.  
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As propriedades cadastradas dentro da empresa são fiscalizadas pela Engenheira, que 

também é fiscal do Banco do Brasil, Sicoob e Caixa Econômica Federal, ajudando os seus 

clientes com acessória e consultoria dos custos. A maioria dos clientes são pequenos produtores 

possuindo de 20 a 60 hectares, e os grandes produtores possuem acima de 200 hectares (Gráfico 

2).  

 

Gráfico 2: Quantidade e tamanho das propriedades em que os projetos são realizados nos 

anos de 2015 a 2019. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

A agricultura familiar está bem engajada na área de projetos, procurando sempre 

aumentar e desenvolver sua produção e seu nível tecnológico. Informações recentes indicam 

uma evolução econômica no meio rural e a inserção dos agricultores familiares aos meios de 

financiamentos a seguir: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar 

(PRONAF), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), mesmo com tantas oportunidades de créditos no estado de Goiás 

muitos jovens não querem permanecer nela já que a atividade nem sempre é favorável 

(GASTAL et al. 2014). 

A maioria dos produtores rurais mora na zona urbana e só 40% residem na zona rural 

mostrando que está cada vez mais forte o êxodo rural onde o produtor prefere residir na zona 

urbana. A maioria dos clientes são homens, correspondendo mais 60% do total pesquisado. O 

que se assemelha aos resultados do Censo Agropecuário (IBGE, 2016). 
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A empresa atua em alguns estados do Brasil: Goiás, Mato Grosso e Tocantins. No ano 

de 2020 há um projeto de expansão, a empresa foi convidada pelo Banco do Brasil para abrir 

uma filial na cidade de Confresa em Mato Grosso. O mapa a seguir mostra as cidades abrangidas 

pela empresa Semeadora (Figura 1). 

 

Figura 1: Cidades de atuação da empresa, e local onde a empresa se instala. 

 
Fonte: Elaboração própria, (2020) 

 

 Como observado na figura a empresa ganhara muito conseguindo abrir uma filial em 

Confresa-MT, principalmente pensando no meio logístico, obtendo menor custo com 

deslocamento, podendo atingir um maior número de municípios ao redor da cidade instalada.  

As principais áreas que a empresa atua são em investimentos agrícolas e pecuários de 

corte e leite, custeio agrícola e custeio pecuário. Dos projetos que são executados 40% são para 

investimentos na pecuária de corte e leite, e investimentos agrícolas, principalmente na compra 

de maquinário e 60% em custeio agrícola e pecuário (Gráfico 3). 
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Gráfico 3: Representação dos projetos executados pela empresa 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

A empresa de consultoria tem ganhado destaque em aprovações de projetos com 95% 

aprovados e apenas 5% são reprovados isso se dá em razão de alguns fatores como em casos de 

renegociação, problema na hipoteca, nome negativado ou por desistência do cliente.  

A visita técnica a propriedade é de grande relevância, pois é necessário avaliar e prestar 

consultoria na execução dos projetos, a engenheira afirma que as fazendas em que o projeto é 

efetuado tem um aumento de 70% da produtividade. As principais linhas de crédito que são 

utilizadas são o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e PRONAF. 

De todas essas linhas de credito a que é mais utilizada é o FCO que corresponde 60% dos 

projetos executados (Gráfico 4). 
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Gráfico 4: Representação das linhas de credito por projeto realizado pela empresa. 

 

Fonte: Elaboração própria (2020) 

 

O FCO tem como objetivo criar programas de financiamento para os setores produtivos 

dessas regiões, que apresentam cadeias produtivas em relação ao centro econômico nacional 

que é a região Centro-Oeste e para investimento pecuário e agrícola, ajudando o produtor rural 

melhorar a sua propriedade (PIRES, 2017). 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade de entender como as empresas rurais comportam-se frente a necessidade 

de recursos financeiros balizou o presente estudo. 

A importância dos projetos de investimentos para o sistema agropecuário ocorre em um 

ambiente de continua necessidade de recursos financeiros para investimentos, modernização e 

mesmo manutenção das atividades. Em um cenário onde o mercado de capitais brasileiro ainda 

não apresenta uma fluidez que permita aos empresários rurais um bom ambiente para 

planejamento de longo prazo, a necessidade por recursos públicos e/ou subsidiados torna a 

atividade de execução de projetos de investimentos uma atividade necessária. Dessa forma, 

conhecer como o instrumento de projetos de investimentos se coloca na realidade dos 

produtores do Centro-Oeste. 
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Os objetivos do trabalho foram alcançados parcialmente, conseguindo identificar o 

número de projetos cadastrados nos últimos anos, foram pesquisados e mostrando um 

crescimento durante os cinco anos, os clientes analisados a maioria deles são pequenos 

produtores com até 60ha, foram realizados 720 projetos somente no ano de 2019, as principais 

linhas de créditos que foram utilizados era o FCO  e o Pronaf.  

A assistência técnica permite ao produtor o desenvolvimento de sua atividade rural com 

uma maior produtividade, para isso as linhas de crédito disponibilizadas são um grande 

diferencial no empreendimento, uma vez que elas proporcionam a oportunidade de desenvolver 

e inovar acompanhando as mudanças tecnológicas. Desta forma, o Crédito Rural disponibiliza 

a aplicação de tecnologias para aumento da produtividade e de investimentos em infraestrutura.  

Neste projeto foi possível observar que a empresa Semeadora, possui clientes 

interessados em investir nas tecnologias e inovações disponíveis, atuando nos estados de Goiás, 

Mato Grosso e Tocantins como apresentado no trabalho teve um crescimento de clientes nos 

últimos anos. Com essa finalidade são desenvolvidos excelentes projetos na tentativa de 

conseguir a liberação do crédito, e auxilia o produtor no financiamento que mais se adéqua ao 

seu negócio com o objetivo de garantir um melhor desempenho e maior produtividade a 

atividade rural. 

A empresa possui uma visão do que vai ser realizada nos próximos anos, interessada na 

abertura de novas filiais, está disposta a enfrentar as dificuldades inerentes ao ramo de negócio, 

como a inflexibilidade do mercado atual tanto para o mercado agrícola como para o mercado 

pecuário. Buscando identificar a oportunidades e controlar as variáveis que possam atingir 

negativamente a empresa, focando em manter uma posição de destaque na criação de novas 

oportunidades. A semeadora busca nos próximos anos na área de projetos, melhorias para os 

serviços prestados e novas áreas para se desenvolver. Todos os anos a empresa faz um feedback 

e atualiza seu portfólio de serviços no intuito de inovar e garantir ser líder no mercado que atua.  

A assistência técnica e de suma importância para que o produtor consiga realizar todos 

os projetos, aproveitando o máximo de sua atividade e buscando a maior produtividade em sua 

propriedade rural sendo que é através do profissional que conseguira desenvolver os projetos 

de investimento para aquisição do crédito. Esses projetos financia o produtor para a melhoria 

da sua propriedade investindo em novas tecnologias e benfeitorias.  

 O trabalho apresentou uma maior porcentagem em custeio pecuário, trazendo para 

realidade do município os produtores tem buscado um maior número de financiamento para 

seguir no ramo pecuário e necessitando cada vez mais aumentar sua produção e melhor 

aplicando os custos e investimentos procurados.  
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9 ANEXO 

 

Anexo 1: Perguntas feitas para a proprietária  

 

 

Semeadora 

Assessoria e Consultoria Rural: Engenheira Agrônoma Fernanda Cibele Rocha 

 

Informações necessárias para a elaboração do Projeto 

 

• Quantidade de projetos realizados nos últimos 4 anos? 

• Quantidade de propriedades cadastradas como Clientes? 

• Qual o perfil dos Clientes 

− Área Propriedade (Estratificar por %); 

− Porcentagem de Propriedades Conduzidas Homens ou Mulheres; 

− Tipo Propriedade: Proprietários com Domicilio na Propriedade; 

− Domicilio na Cidade e na Propriedade, Domicilio fora da Propriedade; 

• Quais são as cidades em que a empresa atua? 

• Quais são as áreas de Destinação dos Recursos? 

− Investimento Agrícola; 

− Investimento Pecuário;  

− Custeio Agrícola; 

− Custeio Pecuário; 

− Outros (especificar) 

• Quais as linhas de crédito rural utilizadas e qual as mais utilizadas (%)? 

• Qual o Volume médio dos projetos? 

− Porcentagem de Projetos de Aprovados 

− Porcentagem de Projeto de Não Aprovado 

− Justificativa dos projetos não aprovados 

• Qual a porcentagem de Inadimplências de projetos? 

− Justificativa  
• Qual a Porcentagem Média de Aumento de Produção/Produtividade com Projeto? 

• Quais os desafios para próximos anos na área de Projetos? 

• Quais as oportunidades para próximos anos na área de Projetos? 
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APÊNDICE A 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL GOIANO – CAMPUS IPORÁ 

CURSO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 


