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Resumo:  

 

Este estudo analisou o atual contexto da oferta e demanda de mandioca que ocorreu no 

segundo semestre de 2014 até agora, teve como seu objetivo principal analisar os impactos 

causados em sete fecularias localizadas na região do extremo-oeste do Paraná. Também 

avaliou a oscilação nos preços da tonelada nos últimos cinco anos de plantio, formas de 

negociação com os produtores, dificuldades das indústrias para se manter no mercado, a 

concorrência de mercado e projeção futura numa possível falta de mandioca na região. Para 

que fosse possível conhecer e descrever esse cenário e encontrar soluções aos 

questionamentos propostos, elaborou-se uma pesquisa em forma de entrevista, sendo aplicada 

aos responsáveis das fecularias da região extremo-oeste do Paraná, cujos resultados revelaram 

que é feito sim uma parceria com alguns produtores, mas que ainda não é o suficiente para 

sanar o problema do mercado sazonal da mandiocultura.  

 

Palavras-chave: Oferta. Demanda. mandioca. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A oferta e demanda de mandioca tem crescido de forma substancial, principalmente no 

setor industrial, uma vez que a fécula (amido de mandioca) vem sendo muito utilizada na 

mistura de farinha de trigo para fabricação de pães, objetivando reduzir as importações de 

trigo, gerando divisas para o país. Isso fez com que muitos produtores do país se 

interessassem em cultivar a planta, gerando uma grande oferta de mandioca no mercado.  

Assim, a pesquisa se propôs a fazer uma Análise da oferta e demanda de mandioca 

nas Fecularias do extremo-oeste do Paraná. O estudo tem como objetivo geral, analisar o 
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impacto causado por essa oferta e demanda na fecularia em questão. Tem, ainda, como 

objetivos específicos: analisar a partir da industrialização, o cenário do cultivo da mandioca 

na região; analisar a evolução do preço da tonelada de mandioca, em uma serie temporal de 

cinco anos e diagnosticar as principais dificuldades enfrentadas pelo setor. 

A pesquisa se justifica porque a região oeste do Paraná é uma das maiores produtoras 

de mandioca do Brasil, uma vez que há muitos produtores, com grandes plantações de 

mandioca bem como, pequenos produtores que plantam, conforme a oferta do mercado atual.  

Justifica-se também, pelo fato de uma das pesquisadoras fazer parte do quadro 

funcional de uma das fecularias entrevistadas, o que contribui para a aplicação da teoria 

acadêmica estudada durante o curso de Ciências Contábeis. O enfoque desta pesquisa é 

identificar quais os impactos da oferta e demanda de mandioca para as fecularias do oeste do 

Paraná. 

A pesquisa é dividida em duas etapas. A primeira de cunho teórico, na qual estão 

especificados os conceitos e fundamentos baseados em levantamento bibliográfico, construído 

a partir de livros, sites da Internet e revistas científicas, direcionadas ao tema, no caso o 

impacto da oferta e demanda de mandioca. Na segunda etapa estão os resultados obtidos com 

a pesquisa e com as respectivas análises. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

 A mandioca é uma planta de origem tropical e subtropical destinada à alimentação 

humana, animal e também para o processo industrial. No Brasil, a planta é cultivada 

principalmente na região nordeste e na região central do país. Quando os portugueses 

chegaram ao Brasil, os índios já cultivavam a mandioca e a utilizavam como base da sua 

alimentação, fato que chamou atenção dos colonizadores, que percebendo sua produtividade e 

as versatilidades de seu uso, levaram-na para suas colônias. Dessa forma, a mandioca 

expandiu-se pelo mundo inteiro. (TAKAHASHI, FONSECA JUNIOR e TORRECILLAS, 

2002). 

Segundo Takahashi e Gonçalo (2005), a mandioca é cultivada pelos produtores rurais 

para consumo próprio, na forma in natura (raiz) como alimento, bem como para ser 
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comercializada e transformada em farinha de mesa e fécula, também conhecida como amido. 

Além disso, a raiz serve também como alimento para os animais da propriedade. 

O Brasil ocupa a segunda posição na produção mundial de mandioca (12,7% do total), 

sendo cultivada em todas as regiões, pois tem papel importante na alimentação humana e 

animal, bem como, é também matéria-prima para inúmeros produtos industriais contribuindo 

assim para a geração de emprego. Essas vantagens na produção se refletiram na instalação de 

agroindústrias de mandioca por todo país. (EMBRAPA, 2015). 

Outro fator importante na produção de mandioca está relacionado ao preço, uma vez 

que a quantidade ofertada da raiz influencia muito no preço a ser pago pela tonelada da 

mesma. Os preços comportam-se inversamente às quantidades produzidas e são submetidos a 

grandes variações sazonais que alcançam seu nível mínimo entre maio e agosto, meses que 

representam o pico da colheita, antes de subir novamente no verão.  

Conforme Takahashi e Gonçalo (2005, p. 5), 

 

Os preços das raízes de mandioca, a semelhança com outras culturas agrícolas 

oscilam ao longo dos anos, devido a uma série de fatores. Para mandioca vale 

também a lei da oferta e da procura atrelado as produções de raízes, de farinha e de 

fécula. 

 

Além das variações sazonais, os preços pagos aos produtores são influenciados pelos 

preços praticados no momento da safra anterior, mas em condições de oferta de mandioca 

muito superior a demanda, os preços tendem a cair muitas vezes abaixo dos custos mínimos 

necessários para o produtor pagar os custos da produção. 

Segundo Vasconcellos (2006), a oferta é a quantidade que o produtor ou fornecedor 

pretende oferecer ao mercado em um determinado período. Essa oferta também é regrada por 

alguns elementos como, o quanto é gasto para produzir, o valor que o mercado oferece pelo 

produto e o objetivo que se tem em relação à venda/produção ou prestação de serviço. 

Entende-se por Demanda, aquilo que o consumidor compra ou procura, referente a 

busca de um serviço ou produto durante um período determinado. Porém todo o anseio por 

um produto não se justifica apenas pelo preço de comercialização, mas por um leque de outras 

consequências.  

 De acordo com Viceconti e Neves (2003, p. 18), “a demanda de um bem é dada pela 

quantidade deste bem, que os compradores desejam adquirir num determinado período de 

tempo”. Portanto, cada demanda se justifica pelo quadro social dos consumidores. Os 
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produtos podem ser considerados como bens normais em que o aumento da renda e a 

demanda caminham juntos. 

 Quando a demanda e a oferta seguem o mesmo preposto, proporcionam o equilíbrio 

de mercado. Isso resulta em uma concorrência sadia, tanto de produtos ofertados como preço 

justo pago, que não prejudicam e sim, trazem benefícios para ambas às partes. De acordo com 

Vasconcellos (2006), o que configura o equilíbrio de mercado, é quando a competição traz 

vantagens tanto para consumidores, como para os ofertantes. Sendo assim, há uma tendência 

natural de mercado para chegar a uma situação de equilíbrio estacionário desejado por ambas 

as partes. 

Em uma fase intermediária de equilíbrio, ocorre o ajustamento do fluxo de produção 

às condições de oferta e procura, entrando num processo chamado de comercialização, que 

envolve uma série de atividades ou funções através das quais, bens e serviços são transferidos 

dos produtores aos consumidores.  

De acordo com a CEPLAC (2015) a comercialização, 

 

é o processo social através do qual a estrutura de demanda de bens e serviços 

econômicos é antecipada ou ampliada e satisfeita através da concepção, promoção, 

intercâmbio e distribuição física de tais bens e serviços [...] A comercialização trata-

se, portanto, de um processo de produção e como tal pode ser analisada valendo-se 

dos instrumentos proporcionados pela teoria econômica.  

 

A etapa da comercialização costuma inviabilizar bons projetos, se não for conduzida 

corretamente. É aconselhável que pequenas associações de produtores comercializem 

preferencialmente seus produtos com uma marca registrada e reconhecida. Os pontos 

preferenciais de comercialização, nesse caso, são os de varejo com venda direta ao 

consumidor, como as feiras livres e mercados públicos, onde a organização disponha de ponto 

de venda. (CEPEA, 2015). 

Outra dificuldade para a comercialização é a falta de padronização dos produtos e a 

inexistência de políticas de fiscalização que assegurem a qualidade do produto ao consumidor, 

tornando-se os principais fatores limitadores para o crescimento do mercado em qualquer 

segmento. 

Segundo a Embrapa (2015), as pequenas propriedades podem facilmente se capacitar 

para produzir com eficiência, porém, a indicação de que as mesmas estão efetuando a colheita 

de maneira isolada, para comercializar seus produtos individualmente, encontra diversos 
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problemas, dentre eles: a manutenção da qualidade do produto, escala de produção, 

competência comercial, a competitividade, entre outros. 

Sendo assim, para que o cultivo de produtos coloniais fique enquadrado no perfil das 

pequenas e médias propriedades ou propriedade familiar, não se pode perder de vista que a 

produção, dentro das restrições impostas pelo mercado, deve utilizar tecnologias apropriadas 

para gerar produtos com as características demandadas pelo consumidor. Isso envolve 

principalmente a segurança do alimento, associada a um retorno econômico adequado para 

atender as expectativas dos produtores. (EMBRAPA, 2015) 

Portanto, o sistema adequado envolve uma relação de parceria entre os segmentos de 

produção, industrialização e comercialização, visando uma distribuição equitativa do retorno 

econômico gerado pelo sistema.  

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Para este estudo, foi utilizado o método de pesquisa qualitativa, por ser de caráter 

exploratório e descritivo, pois estimula os entrevistados a pensar e a falar livremente sobre o 

tema, fazendo emergir aspectos subjetivos que atingem motivações não explícitas, ou mesmo 

não conscientes, de forma espontânea. (LAKATOS, 2002)  

Segundo Marconi e Lakatos (2000, p. 77),  

 

Os estudos descritivos têm como objetivo conhecer a natureza do fenômeno 

estudado, a forma como ele se constitui, as características e o processos que dele 

fazem parte. Nas pesquisas descritivas, o pesquisador procura conhecer e interpretar 

a realidade, sem nela interferir para poder modificá-la.  

 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevista estruturada para ser aplicada em sete 

indústrias do extremo oeste do Paraná, todas associadas na ATIMOP (Associação Técnica das 

Indústrias de Mandioca do Paraná). No entanto, apenas 71,43 %, ou seja, cinco fecularias 

aceitaram participar do estudo e responder a entrevista.  

Segundo Ribeiro (2008, p. 141) a entrevista é, 

 

a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a respeito do 

seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes 

ao comportamento, o que significa que se pode ir além das descrições das ações, 

incorporando novas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios 

entrevistadores.  
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A escolha das fecularias baseou-se na localização geográfica, considerando que as 

mesmas se localizam em cidades próximas na região em que o estudo foi iniciado, e por 

serem também associadas à ATIMOP, o que facilitou o acesso aos representantes das 

fecularias e a obtenção dos dados. Assim, foram entrevistados cinco profissionais das 

fecularias do extremo-oeste do Paraná, associadas da ATIMOP. 

A instabilidade dos preços e o aumento considerável da oferta de mandioca se 

configuram como uma dificuldade relevante para as fecularias, quando não há verticalização 

da cadeia, ou seja, a integração das atividades de plantação e processamento pelo mesmo 

agente. Para garantir sua produção, muitas empresas têm optado por negociar contratos de 

longo prazo com os mandiocultores, estabelecendo quantidades e preços mínimos para o 

produto.  

Para um melhor entendimento da realidade da oferta e demanda foi realizada 

entrevista com cinco respondentes que trabalham diretamente com as dificuldades das 

indústrias relacionadas ao ramo feculeiro. Na sequência, são apresentados os dados das 

entrevistas aplicadas. Foi perguntado o ano de fundação de cada empresa, e as respostas 

foram conforme o Quadro 01.  

 

 Quadro 01- Dados referentes ao ano de fundação das empresas 

 Fonte: Dados da pesquisa  

 

Com os dados do Quadro 01, é possível observar que existem indústrias na região que 

estão, há bastante tempo no mercado e outras são mais atuais. Esses dados indicam que as 

indústrias de mandioca estão num cenário atual aquecido pela economia, em que as fecularias 

mais antigas estão se mantendo, e procurando cada vez mais aprimorar sua capacidade de 

produção. 

Com o objetivo de entender melhor esse cenário e considerando que no ramo 

feculeiro, existem muitas dificuldades, por causa da entressafra da matéria prima, perguntou-

se aos participantes da pesquisa, quais as principais dificuldades que as indústrias encontram, 

para se estabelecer e se manter no mercado. As respostas estão apresentadas na Tabela 01. 

 
Fecularias A B C D E 

 
Ano/Fundação 1984 1994 1999 2000 2014 
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Principais fatores apontados 

Fecularia A 

 

Fecularia B 
 

 

 

 

Fecularia C 

 

 

 

Fecularia D 

 

Fecularia E 

 

A variação de preço da matéria prima e do produto industrializado. 

 

Abrir mercado consumidor; encontrar profissional que tenha experiência e conhecimento; 

Conseguir atender o cliente o ano inteiro, já que a safra de mandioca é bastante sazonal; 

Manter oferta de matéria prima de forma suficiente todos os anos, há concorrência forte da 

mandiocultura com a cultura da soja e milho, e estas são totalmente mecanizadas. 

 

Instabilidade de oferta de matéria prima; preços de matéria prima e produto final muito 

sazonal, adequação e legislação ambiental, demora em firmar nome no mercado de amido 

modificado. 

 

Adaptação da cultura da região. 

 

Equalizar o preço da matéria prima (mandioca) com o preço do produto acabado (fécula de 

mandioca). 

 Tabela 01- Dados referentes às principais dificuldades para se estabelecer no mercado 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Fadel (2015) vice-presidente da ABAM - São Paulo (Associação Brasileira 

dos produtores de amido de mandioca) apud Canal Rural (2015), houve dois cenários que 

causaram a grande oferta e a baixa demanda de mandioca na região. O primeiro foi a grave 

seca que houve no norte e noroeste do Brasil entre 2012-2013, em que a região sul teve que 

abastecer o mercado nordestino. 

A oferta que a região sul tinha de mandioca não era o suficiente para atender todo esse 

mercado e em consequência disso, os preços dispararam chegando à recordes históricos. 

Diante desse cenário, muitos produtores acreditaram que este preço iria prolongar-se por mais 

tempo e entre 2013-2014 houve um aumento significativo da área plantada de mandioca na 

região. 

Fadel (2015) ainda enfatiza que a área plantada entre 2013-214 começou a ser colhida 

no final de 2014 e estendeu-se até meados de 2015 gerando uma grande oferta de mandioca e 

consequentemente a queda dos preços. 

 O segundo cenário, segundo o autor, que contribuiu para acentuar a oscilação dos 

preços dos produtos deve-se a situação de crise econômica que o Brasil se encontra 

atualmente, ocasionando menor poder aquisitivo da população. Além disso, o nordeste 

também começou a plantar e produzir mandioca, diminuindo a demanda enviada para o 

estado. Com a queda na atividade econômica, houve uma diminuição no consumo de fécula 

de mandioca ocasionando à baixa nos preços. 
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Dado esse cenário, foi perguntado aos respondentes das fecularias, qual é o impacto 

sofrido pela sua indústria com a oferta maior do produto in natura, e se essa oferta é positiva e 

vantajosa para empresa. As respostas estão na Tabela 02. 

 

 

 
Principais fatores apontados 

Fecularia A 

 

 

Fecularia B 

 

 

 

A baixa dos preços e prejuízos aos agricultores. [..] sim (fecularia A não justificou a 

resposta). 

 

Com esse excesso de oferta o produto fica desvalorizado, os produtores ficam 

desestimulados. 

Com preços menores do produto final, o faturamento reduz, comprometendo o faturamento 

e resultado da atividade. [...] Pois, em anos de falta supervaloriza, e quando a oferta 

aumenta os preços recuam, e a diferença é considerável, isto acaba prejudicando o 

planejamento dos industriais que transformam fécula em outros produtos. 

 

Fecularia C 

 

Baixa expressiva na oferta e baixa elevada nas cotações da raiz em função do preço da 

mandioca ficar abaixo do custo de produção [...] Sim, pena que o aumento da produção foi 

aliado a baixa de preços, pois o ideal é que a oferta se mantenha constante. 

 

Fecularia D 

 

 

Desestimulo para com a atividade devido à baixa atividade do negocio. [...] não empresa C 

também não justificou a resposta. 

 

Fecularia E 

 

O maior impacto foi nos preços porque o valor final da fécula está diretamente relacionado 

com o preço da mandioca. [...] não porque reduz o preço da venda de fécula afetando 

diretamente a margem, já que os custos fixos e variáveis subiram nos últimos meses. 

Tabela 02- Impacto causado pelo aumento da oferta de mandioca na região 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com o aumento da oferta de mandioca ficou difícil para as empresas administrarem 

toda matéria prima, uma vez que a fécula também teve seu preço reduzido muito abaixo do 

normal. Enquanto isso, a concorrência entre as indústrias também vem aumentando 

gradativamente. Pequenos produtores de toda região, começaram a procurar locais onde 

poderiam vender sua matéria prima a qualquer preço, uma vez que, muitos nem conseguiram 

o retorno financeiro necessário para pagar as despesas do plantio.  

Cada indústria tem parceiros que há anos, entregam seu produto para a mesma 

fecularia, geralmente caracterizados como grandes produtores de mandioca, que possuem 

áreas de 300 a 600 alqueires de mandioca com arranque para o ano todo. Esses parceiros 

também estão passando por dificuldades, porque os pequenos produtores, que tem em media 5 

a 30 alqueires plantados oferecem sua produção, a valores abaixo do preço mínimo.  

Considerando estas dificuldades, perguntou-se aos entrevistados se existe alguma 

parceria formal, incentivo ou negociação com os principais produtores cadastrados pela 
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empresa, para garantir a oferta do produto em tempos de falta de matéria prima. O 

respondente da Fecularia A, respondeu que não fazem contrato pré-fixado, e que o 

recebimento da mandioca é feito com agendamento e o preço pago, é aquele praticado no 

mercado.  

Já o respondente da Fecularia B, afirma que a indústria oferece incentivos para o 

plantio, como o empréstimo de plantadeiras de ramas e afofadores, de propriedade da 

indústria, além de financiar a aquisição destas máquinas, quando há interesse por parte dos 

agricultores. Desta forma os produtores são mais fiéis na entrega da produção e o pagamento 

é feito à vista. 

O respondente da Fecularia C, diz que a compra é realizada diretamente com o 

produtor, com pagamento à vista; o respondente da Fecularia D, acredita que comprando 

direto dos produtores no campo sempre haverá matéria prima disponível. O respondente da 

empresa E, afirma que procura pagar sempre à vista pelo produto, e também, para alguns 

produtores que entregam há mais tempo, faz compras antecipadas o que eles chamam de 

compra com “entrega futura”. Questionou-se também, qual a avaliação que eles fazem sobre a 

evolução do preço da tonelada da raiz, e as respostas estão na Tabela 03. 

 

 

 
Principais fatores apontados 

Fecularia A 

 

 

Fecularia B 

Durante os quatro anos anteriores teve preço médio alto, porém no último ano teve preço 

muito baixo. 

 

Nos anos de 2103 e parte de 2014, os preços foram satisfatórios, no entanto, agora está muito 

baixo, é resultado da oscilação sazonal. 

 

Fecularia C Extremamente sazonal variação 2014-2015 superior a 250%. 

 

Fecularia D 

 

Fecularia E 

 

Dentro da normalidade. 

 

Nós não temos histórico de anos anteriores, mas analisando a atual conjunta verificamos que o 

preço da mandioca estava num valor muito alto, causando um desequilibro da demanda, oferta 

e procura. 

 

Tabela 03- A evolução do preço da tonelada da raiz em cinco anos?  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à evolução do preço da tonelada da raiz, nos últimos cinco anos teve uma 

variação grande. Em 2010 a média anual foi de R$225,00 a tonelada, em 2012 subiu para 

R$290,00. Em 2013 foi o ano da grande seca no nordeste, e a tonelada chegou a R$ 365,00 
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em média, no entanto, teve alguns meses dentro do ano, que se chegou a pagar R$500,00 até 

R$ 600,00 à tonelada da raiz.  

No ano de 2014 o preço começou a estabilizar ficando em R$ 285,00 a média anual. 

Atualmente, no ano de 2015, verifica-se uma grande oferta, que vem derrubando o preço da 

tonelada para R$ 170,00, sendo que em alguns meses chegou a ser pago R$ 115,00 a tonelada, 

cujo valor não cobre o custo da produção trazendo muito prejuízo ao produtor. 

Um dos principais motivos para a realização da pesquisa foi à constatação de que há 

uma grande oferta da raiz da mandioca, e durante a entrevista houve uma preocupação em 

saber, como a empresa fazia para absorver toda essa produção e quais as principais 

dificuldades que encontram.  

As respostas obtidas foram que, 4 indústrias enfrentam dificuldades sim, para absorver 

uma oferta grande, principalmente pela falta de capacidade de processamento e 

armazenamento. Uma indústria respondeu que não tem problemas, pois sempre trabalha com 

os parceiros tradicionais. 

 Também foi perguntado, se a grande oferta com preços baixos beneficia de alguma 

forma a indústria. A fecularia A respondeu que sim, principalmente se pudesse estocar grande 

quantidade.  Já fecularia B disse que não, que a empresa não se beneficia, pois, a fécula está 

desvalorizada no mercado e mais difícil para vender. As fecularias C, D e E responderam que 

não, porque o preço da fécula está relacionado ao preço da mandioca afetando diretamente a 

margem de lucro da empresa. 

  Ao contrário do que muitos produtores pensavam, foi possível observar que quanto 

mais baixo o preço da grama da mandioca, mais baixo também tem que se vender a fécula. É 

neste quesito que os entrevistados explicam que, o custo fixo permanece o mesmo, e muitas 

vezes a empresa fica no mesmo prejuízo que os produtores.   

Para as indústrias, existe outro fator complicador que é a concorrência que precisam 

enfrentar entre eles na região, e ainda tem que driblar outros estados como, o estado do Mato 

Grosso do Sul que faz divisa com Paraguai e compra mandioca a preços mais baratos que no 

Brasil. Pensando nisso, perguntou-se como as fecularias lidam com a concorrência. A Tabela 

04 responde a questão. 

 

 

 
Principais fatores apontados 
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Fecularia A 

 

Fecularia B 

 

Fecularia C 

 

Fecularia D 

 

Fecularia E 

Efetuando o pagamento á vista ao produtor e as políticas internas da empresa. 

 

Baixando o custo e estocando para vender futuramente. 

 

Vender produtos industrializados e modificados. 

 

Segurança alimentar através de um bom controle de qualidade. 

 

Produzindo e estocando na expectativa de melhores preços futuros. 

 

Tabela 04 - Como lidar com a concorrência forte de mercado 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os dados da Tabela 04 pode-se perceber que as fecularias B e E 

responderam que uma possível solução para lidar com a concorrência, seria aumentar o 

armazenamento e a estocagem do produto, que também influência positivamente numa 

possível falta da matéria prima. No entanto as fecularias A, C e D citam outros fatores como, 

pagamento à vista, controle de qualidade e foco em produtos industrializados e modificados, 

que para eles, também são considerados estratégias futuras importantes para enfrentar a 

concorrência.  

Vale ressaltar que, quando se trata de concorrência, cada indústria precisa identificar os 

principais pontos para se diferenciar e se tornar mais competitiva como, investir na 

negociação de preços, produtos ou serviços com qualidade superior, atendimento 

personalizado, além de estudar as necessidades dos clientes que não estão sendo atendidas 

pelas indústrias. 

Com o propósito de entender um pouco mais, o que significa esse aumento da oferta de 

mandioca, e se ela vai permanecer por muito tempo no mercado, foi pesquisado junto ao 

CEPEA, qual é o período de plantio da mandioca, e obteve-se a informação, que é nos meses 

de junho até outubro. Neste ano de 2015, já foi feito um acompanhamento no plantio da 

mandioca e verificou-se que houve uma queda de 30% no plantio.  

Mantendo-se essa queda com média de 30% no plantio, vai haver um ajuste de 

mercado para colheita de 2016 que é quando se colhe a mandioca plantada em 2015. Com isso 

espera-se uma alteração de preço, voltando ao patamar considerado normal, ou ainda, se a 

área plantada diminuir ainda mais que os 30% previstos, há uma perspectiva dos preços se 

elevarem para o dobro dos preços praticados atualmente.  
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Com base nessas informações perguntou-se aos entrevistados, se em um cenário futuro, 

as indústrias já pensam em adotar algum método ou estratégia para se precaver no caso de 

uma possível falta do produto no mercado. As respostas estão na Tabela 05.  

 

 

 
Principais fatores apontados 

Fecularia A 

 

Fecularia B 

 

Fecularia C 

 

 

Fecularia D 

 
Fecularia E 

 

Parcerias para compra de fécula com outras empresas menores. 

 

Reduzir os custo de produção e formar estoque de fécula. 

 

Manter certo estoque regulador e contratos junto aos fornecedores de matéria prima, com 

preços mínimos e fornecimento de insumos com prazo safra de pagamento. 

 

Compra antecipada no mercado nacional, para formação de estoques, e importação direta. 

 

Parceria com produtores, firmando contratos de entrega futura e pagamento antecipado. 

 

Tabela 05- Qual a prevenção para a possível falta de mandioca no mercado 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com a possível falta da mandioca em 2016-2017, pela redução das áreas plantadas, 

alternativas como, fazer parcerias com os produtores, estocar produção e firmar contratos para 

“entrega futura” são consideradas pelas indústrias que apostam num futuro mais promissor. 

Neste sentido, conhecer o perfil dos seus parceiros para negociar uma forma de atender as 

necessidades de ambas as partes, é essencial.  

Neste ambiente conturbado, com a grande oferta de matéria prima, há um fator 

predominante que não foi citado pelos entrevistados, que é o preço pago aos produtores. 

Conscientes de que as indústrias necessitam do produto, os produtores acabam por possuir um 

poder de barganha pelo preço, e estipulam o valor que desejam receber, e vão negociando 

com todas as indústrias ao mesmo tempo. Assim, entregam sua produção para quem “pagar 

mais”, ignorando qualquer relação de fidelidade que eventualmente possa existir. Valores 

como R$ 0,01 a R$ 0,03 a mais na grama, bem como o valor do frete, fazem toda a diferença 

na hora de negociar a raiz.  

Tomando por base as respostas obtidas na Tabela 05 perguntou-se aos respondentes, 

qual é o percentual de produtores fiéis, que cada indústria acredita ter. Os resultados estão 

apresentados no Gráfico 01. 
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Gráfico 01- Nível de fidelidade dos produtores que já demandam o produto juntos as empresas 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando o percentual de produtores considerados fiéis que as indústrias 

responderam possuir, foi questionado como a empresa mantém esse relacionamento de 

fidelidade e que benefícios os produtores tem para não romper essa parceria. A fecularia A, 

disse não haver nenhuma forma de benefício para o produtor continuar fiel numa possível 

falta de mandioca. Já a fecularia B voltou a citar pagamentos à vista e existência de contratos. 

 A fecularia C, oferece crédito financeiro, assistência técnica para os produtores, 

contratos justos e projetos de custeios gratuitos. Para fecularia D, o contrato é a melhor 

garantia de recebimento que a empresa pode obter para garantir a fidelidade do produtor, e a 

fecularia E, acredita que benéfica é a compra antecipada, gerando recursos para o produtor 

renovar o plantio e também arrendamento de terra pela empresa. 

Cabe ressaltar, no entanto, que o percentual de produtores fiéis que o Gráfico 01 aponta, 

é baseado em números estimados, pois não existem registros que comprovem estes dados. 

Assim, é possível que numa pesquisa direta esses dados não se confirmem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que mesmo que as empresas entrevistadas acreditam que tenham projetos 

para beneficiar e incentivar os produtores, estes não são suficientes ou eficientes para 

efetivamente fidelizar e gerar comprometimento com as fecularias no momento da colheita e 

venda da sua produção.  
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Com a economia instável principalmente no momento atual, eles precisam investir em 

cultivos que dêem retorno mais rápido e que não demandem de tantos custos fixos com a 

produção, tanto no plantio como na colheita. 

 Esta situação traz conseqüências diretas para as fecularias, porque quando há muita 

oferta de produto, o preço da fécula também cai na mesma proporção, o que interfere na saúde 

financeira da empresa, considerando que a mesma, tem um custo fixo para produzir, fazendo 

com que produtores e indústrias fiquem no prejuízo.  

Tudo isso gera uma necessidade de mudar a política de recebimento do produto, e 

também uma necessidade de diminuir as despesas dos produtores para que o preço fique em 

um patamar considerado normal.  

Ao analisar as respostas, é possível prever, que num curto prazo, em questão de meses, 

a oferta de mandioca terá diminuído substancialmente, elevará o preço a ser pago pela 

tonelada da raiz, recomenda-se que as fecularias adotem a prática de estocagem 

/armazenamento do produto, e façam contrato de entrega futura para se precaverem da falta de 

matéria prima para manter sua produção.  

Mesmo que qualquer dessas alternativas seja adotada pelas fecularias, há uma grande 

possibilidade de faltar matéria prima na região. Pensando nisso, sugere-se que as indústrias 

incentivem o desenvolvimento de novas tecnologias para o produtor, principalmente em 

relação à colheita, uma vez que, este é o processo mais oneroso para o produtor porque 

demanda de muita mão de obra direta, que além de elevar os custos de produção está escassa. 

Sabe-se que existem algumas iniciativas isoladas de fabricação de 

máquinas/colheitadeiras de mandioca, mas ainda há pouco incentivo e recursos destinados 

para estes projetos. Se as indústrias se unirem aos produtores, os problemas enfrentados 

atualmente pelo setor feculeiro poderão ser minimizados, e a rentabilidade poderá estar 

garantida para o futuro. 

Diante disso, mesmo com algumas dificuldades apresentadas no decorrer do 

desenvolvimento deste trabalho, conclui-se que  existe uma necessidade urgente de pesquisa e 

estudos mais avançados por parte das entidades envolvidas, para manter o setor forte e atuante 

no extremo-oeste do Paraná, de forma organizada e coordenada, visando a competitividade 

regional. 
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