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PREFÁCIO

O presente volume da coleção de Estudos em Agronegócio mos-
tra uma rica diversidade de trabalhos cobrindo várias partes do agro-
negócio brasileiro. Como são estudos extraídos de pesquisas em an-
damento ou recentes, podem ser, sem dúvida, excelente material para 
compreender diversos aspectos da agricultura brasileira. Há interessan-
tes sugestões de metodologia e forte preocupação dos seus autores em 
combinar aspectos empíricos com conceitos apropriados a cada estudo. 
Os trabalhos estendem-se a várias regiões deste país, e por isso podem 
ser úteis àqueles que estudam e tomam decisões sobre o agro brasileiro.

Continuando esses trabalhos, apresento a seguir possíveis ten-
dências do agronegócio para o próximo decênio. 

Projeções para os Próximos Dez Anos1

As projeções para 2028/2029 são de uma safra de grãos no Brasil de 
308,0 milhões de toneladas, e corresponde a um acréscimo de 30,0% sobre a 
de 2018/19. No limite superior a projeção indica uma produção de até 363,0 
milhões de toneladas.. A área de grãos deve aumentar 15,4%, passando de 
62,4 milhões de hectares em 2018/19 para 71,6 milhões em 2028/29.

A produtividade continua sendo o principal fator impulsionando 
o crescimento da produção. A média de grãos do país deve passar de 3,8 
1 Os resultados apresentados foram extraídos parcialmente de Projeções do Agronegócio 

2018/19 a 2028/29 do MAPA/Embrapa, 2019, em andamento.
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t/ha em 2016/17 para 4,3 t/ha em 2028/29. Viu-se acima que enquanto 
a produção de grãos está prevista crescer 30,0%, a área deve expandir-se 
15,4%. Entre os grãos os maiores ganhos de produtividade devem ocor-
rer em arroz, milho e algodão. A produtividade média de soja deve ficar 
em 3,5 t/ha na projeção e milho, em 5,6 t/ha.

Estima-se que 80,0% da produção nacional de grãos devem ser pro-
duzidos no Centro-Oeste (45,0%) e no Sul (35,0%). Os maiores acréscimos 
de produção devem ocorrer no Centro-Oeste, 33,8%, Norte, 32,0% e Sul, 
24,0%. Essa expansão depende de diversos fatores como a procura de áreas 
de maior dimensão, preço de terras e infraestrutura. No Norte, Pará e To-
cantins devem liderar a expansão de grãos nessas áreas de fronteira.

As exportações mundiais de algodão em pluma, segundo o USDA 
(2019), têm previsão de expansão, 49,6% entre 2018/19 e 2028/2029. Em 
2028/29 o algodão do Brasil deve representar cerca de 23,8% do comér-
cio mundial. Estados Unidos, Índia e Brasil deverão ser os principais 
exportadores ao final destas projeções (USDA, 2019).

A variável mais forte a impulsionar a produção de milho serão as 
exportações, projetadas para crescer 42,4%, que corresponde a um volume 
de 46,6 milhões de toneladas. O consumo interno deve aumentar 18,3% em 
relação ao de 2019. As projeções de exportação feitas pelo USDA (2019) 
para o milho do Brasil são de 42,3 milhões de toneladas em 2028/29.

Como o consumo interno de trigo está projetado para 12,6 mi-
lhões de toneladas, o país deve importar 6,2 milhões de toneladas para 
abastecer o mercado interno, embora haja uma expectativa de importa-
ções decrescentes nos próximos anos. Atualmente, o consumo interno 
estimado pela Conab para o ano de 2019, é de 12,5 milhões de tonela-
das. Como a produção deste ano não foi boa, a previsão de importação é 
de 7,2 milhões de toneladas. Este volume não difere muito do que o país 
tem importado nos últimos anos pelo Brasil.

A área plantada de soja deve aumentar 10,0 milhões de hectares 
nos próximos 10 anos, chegando em 2028/29 a 46,0 milhões de hectares. 
É a lavoura que mais deve expandir a área na próxima década, seguida 
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pela cana-de-açúcar com 1,7 milhão de hectares adicionais. Assim, cana 
e soja devem ocupar uma área adicional equivalente a quase12,0 mi-
lhões de hectares. A OCDE-FAO 2026/2027 projetaram um acréscimo 
na área colhida de soja mundialmente de 15 milhões de hectares (122,0 
em 2016 para 137,0 em 2026). Deste modo, o Brasil deve ser responsável 
por 80,0% dessa expansão.

Estima-se que a expansão de área deve ocorrer em áreas de grande 
potencial produtivo, como as áreas de cerrados compreendidas na região 
que atualmente é chamada de Matopiba, por compreender terras situadas 
nos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O Mato Grosso deve-
rá perder força nesse processo de expansão de novas áreas, devido princi-
palmente aos preços de terras nesse estado que são mais que o dobro dos 
preços de terras de lavouras nos estados do Matopiba (FGV-FGVDados). 
Como os empreendimentos nessas novas regiões compreendem áreas de 
grande extensão, o preço da terra é um fator decisivo.

As exportações de soja do Brasil projetadas pelo USDA (2019) são 
de 96,1 milhões de toneladas, aumento de 29,5% para o período 2018/19 
a 2028/29, permitindo que o país consolide sua posição de principal ex-
portador mundial. Segundo o USDA, a soja permanece o produto mais 
rentável comparado às demais lavouras. Com a expansão do plantio no 
Cerrado e a produção se estendendo para a Amazônia Legal, a taxa de 
crescimento da área plantada deve ser superior a 2,5% ao ano durante a 
próxima década. Essa taxa é igual à projetada no presente relatório, de 
2,5% ao ano durante a próxima década.

O Brasil deve suprir 49,0% do comércio mundial de soja na pró-
xima década, seguido pelos Estados Unidos, com 31,3% e pela Argenti-
na com 7,2%.

O Brasil deve produzir em 2028/29, 12,4 milhões de toneladas de 
carne bovina, 4,8 milhões de carne suína, e 17,8 milhões de toneladas 
de carne de frango. Juntas devem totalizar 35,0 milhões de toneladas, 
contra 27,7 milhões produzidas em 2018/19. Resulta em um aumento 
de 7,3 milhões de toneladas na próxima década.
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O Brasil deve aumentar sua participação no mercado mundial 
de carne bovina. Sua participação deve passar de 23,3% em 2019 para 
24,8% em 2029. As exportações brasileiras deverão aumentar 32,0% nos 
próximos 10 anos. O Brasil deve liderar as exportações mundiais de car-
ne bovina, seguido pela Índia, e Estados Unidos.

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, devem liderar a ex-
pansão das lavouras de milho nos próximos 10 anos. Mas a liderança na 
produção será compartilhada entre Mato Grosso e Paraná. Mato Grosso 
deverá produzir em 2028/29, 40,0 milhões de toneladas de milho, e re-
presenta um acréscimo de 36,6% no decênio. Como se sabe, esse milho 
será principalmente o de segunda safra, plantado logo após a colheita da 
soja através do sistema de plantio direto.

A soja surpreende não somente pelas elevadas taxas de cresci-
mento da produção projetadas em estados atualmente líderes como 
Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. Estes 
têm aumento projetado, em geral superior a 50,0% em relação a produ-
ção atual. Mas o surpreendente, também, são os acréscimos de produ-
ção projetados para os estados do Norte como, Pará e Rondônia, ambos 
superiores a 60,0 % em relação a 2018/19.

Os resultados indicaram que o Produto agropecuário deverá cres-
cer a 3,67% ao ano desde 2018 a 2030. Os insumos usados na produção 
deverão crescer a uma taxa anual de 0,72%. Portanto, o produto cresce a 
uma taxa bastante superior à ao crescimento da utilização de insumos. 
Por fim, a produtividade total dos fatores (PTF) deve crescer a uma taxa 
de 2,93%. Essa taxa é considerada elevada quando comparada à média 
mundial, estimada em 1,84 % ao ano.

As frutas têm apresentado importância crescente no país, tanto 
no mercado interno como no internacional. Em 2018, o valor das ex-
portações de frutas (inclui nozes e castanhas) foi de U$ 975,4 milhões, 
e a quantidade exportada foi de 878 mil toneladas. (Agrostat/Mapa, 
2019). Mamões frescos, mangas e melões são as frutas que apresentaram 
os melhores resultados em valor das exportações. Mas o Brasil exporta 
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quantidades pequenas de frutas. A proporção entre exportação e produ-
ção em 2028/829 é maior em melão, 38,7% e manga, 27,6%. As expor-
tações de mamão e uva, representam em torno de 3,7% da quantidade 
produzida internamente, e maçã, 3,4%.

Maiores Fornecedores de Produtos Agrícolas 

Além da posição de primeiro produtor e exportador mundial de 
café e açúcar, o Brasil ocupará no próximo decênio grande destaque 
como supridor mundial de outras commodities agrícolas. Quatro a cin-
co países deverão compor com o Brasil a posição de principais fornece-
dores de alimentos. 

Entre os produtos destacados, a liderança dos Estados Unidos, se 
dará como já é hoje, na produção e exportação de milho. O País, des-
taca-se entre os demais pelos níveis de produtividade atingidos. Com 
volume previsto de exportações de 69,9 milhões de toneladas, os Esta-
dos Unidos deverão suprir 35,8% do comércio mundial. Vem a seguir 
o Brasil, que deve abastecer 21,7% do mercado mundial de milho. A 
seguir estão Argentina, Ucrânia e outros.

Nas exportações mundiais de soja, o Brasil ocupará o primeiro 
lugar com uma parcela das exportações totais de 49,0% e os Estados 
Unidos, 31,3%. A Argentina deve liderar as exportações mundiais de 
farelo de soja, com uma participação de 46,0%. Atualmente a Argentina 
já é líder nesse mercado. O Brasil segue a Argentina com 26,9% do co-
mércio de farelo de soja.

Nas exportações de carne, o Brasil deve abastecer 24,7% do co-
mércio mundial de carne bovina. Aqui o país é seguido pela Índia, com 
17,4% do comércio. Há uma liderança muito destacada do Brasil nas 
exportações de carne de frango, com 37,1% do comércio mundial no 
próximo decênio. Os Estados Unidos são muito fortes nesse mercado. 
As projeções indicam que devem suprir 24,0% do comércio mundial em 
2028/29.
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Finalmente com relação à carne de porco o Brasil ocupa a quarta 
posição no comércio mundial. A liderança é dividida entre União Euro-
peia, Estados Unidos e Canadá.

Figura 1: Maiores Fornecedores Mundiais de Alimentos 2028-2029

Fonte: USDA (2019)

Esses dados mostraram as potencialidades do agronegócio como 
setor supridor do mercado interno e com importância crescente no 
suprimento do mercado internacional. Sua contribuição tem ocorrido 
pela decisiva participação no Produto Interno Bruto (PIB), na geração 
de superávits na Balança comercial e na redução da taxa de infl ação.

Os trabalhos apresentados nesta Coleção de Estudos em Agrone-
gócio, permitirão aprofundar vários pontos mostrados nas projeções. 
Nesse sentido, questões como efi ciência, produtividade, comércio in-
ternacional, riscos e incertezas, poderão trazer importante contribuição 
para a leitura do material que será brevemente colocado à disposição 
dos leitores.

Brasília, junho de 2019.

José Garcia Gasques
(IPEA)
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APRESENTAÇÃO
 

Este quarto volume de Estudos em Agronegócio é mais um esforço 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPAGRO) 
da Universidade Federal de Goiás. Com perspectiva interdisciplinar e 
construção interinstitucional, o livro incentiva a pesquisa empírica in-
serida na realidade local e o exercício contínuo do papel da ciência no 
agronegócio, qual seja, o desenvolvimento social e econômico e a me-
lhor qualidade de vida das populações do Brasil rural.

A complexidade das mudanças nos ambientes econômico, social, 
político e tecnológico do agronegócio desafiam os pesquisadores ao 
contínuo escrutínio das formas de organização, estruturação, compor-
tamento e desempenho das cadeias produtivas, assim como à análise 
permanente dos impactos de tecnologias e processos de produção na 
competitividade e sustentabilidade de sistemas produtivos e na inserção 
integrada dos agentes no desenvolvimento rural. 

No trabalho de pesquisa é recomendável que as análises dos 
grandes dados - que exigem conhecimento, método e instrumental 
analítico - sejam complementadas por estudos em nível micro, local, 
que visam não somente ilustrar os fenômenos do comportamento 
dos agentes e em suas organizações, mercados e ambientes, mas tam-
bém descrever métodos e resultados que poderão servir de novas 
hipóteses em aplicações futuras. Esses aspectos estão presentes nos 
estudos que compõem os três grandes eixos estruturantes deste livro: 
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1) competitividade, 2) arranjos produtivos e mercados e 3) ambiente 
institucional. 

No primeiro eixo, os capítulos tratam da eficiência e ineficiências 
em mercados pouco convencionais, como do cacau e do açaí, além do 
comportamento de preços da cebola em Goiânia. No segundo eixo, os 
estudos mostram que os arranjos produtivos do açaí, farinha de tapioca 
e coco da Bahia e a cadeia têxtil no norte de Minas e no Nordeste do 
Brasil enfrentam problemas de infraestrutura, altos custos operacionais 
e custos de transação, além de gargalos nas cadeias de suprimento. Sub-
sídios e custos logísticos são apontados entre os determinantes de ine-
ficiências nessas cadeias pouco exploradas que constituem riqueza de 
populações de agricultores no Norte e Nordeste do país.

A tecnologia e a difusão da inovação - frutos do conhecimento e 
da ciência - são os principais elementos do sistema econômico que de-
sencadeiam mudanças nas estruturas organizacionais dos agentes, nas 
cadeias produtivas e instituições e no sistema de normatização, refor-
çando a dinâmica da economia baseada em inovações. Qualidade de 
alimentos orgânicos e integrais, exigências de rotulagem e certificação 
são elementos que permeiam processos de identidade e qualidade e têm 
reciprocidade com a inovação. Esses aspectos estão presentes no ter-
ceiro eixo, especificamente no capítulo sobre rotulagem de alimentos 
integrais, que os relaciona com questões de segurança alimentar e de 
sustentabilidade da produção. Ainda nesse eixo, outro estudo discute 
como as políticas de proteção foram condicionantes do crescimento dos 
negócios café, carnes e soja no Brasil.   

Finalmente, temas como os efeitos de escala, autonomia dos 
agentes nas cadeias produtivas e diversificação versus especialização 
permeiam os capítulos de abertura e fechamento do livro, cujo foco é 
agronegócio do leite. 

Apesar dos avanços nas pesquisas, os processos de inovação no 
agronegócio - intrinsecamente marcados pela incerteza - ressentem-se 
da falta de conhecimento sobre os custos e benefícios de novas tecnolo-
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gias, cuja incorporação nas atividades agrícolas se torna crucial para o 
aumento da produção e da produtividade e atendimento de demandas 
de consumidores em mercados exigentes. 

Essa lacuna pode ser minimizada a partir da intensificação de 
estudos (como os vistos nesta edição) que elucidam aspectos de logísti-
ca, comportamento, percepção e potencialidades dos diferentes agentes 
econômicos e discutem os desafios específicos de sistemas produtivos, a 
disponibilidade e a maior produtividade de recursos. 

Este livro registra o esforço dos trabalhos realizados por estu-
dantes e seus orientadores e se constitui no verdadeiro testemunho das 
potencialidades das pesquisas realizadas nas universidades e da contri-
buição ao engrandecimento pessoal e coletivo, mas, sobretudo, da ex-
pectativa do crescimento da ciência rural brasileira. 

A equipe do PPAGRO está engajada neste e em outros esforços, 
especialmente nos de inserção de ferramentas empresariais, de planeja-
mento, organização, direção e avaliação contínua de políticas, processos 
e resultados no ambiente produtivo e da gestão do agronegócio. O ob-
jetivo é formar pesquisadores e profissionais multidisciplinares capazes 
de (1) integrar equipes e contribuir para modificar as estruturas de aná-
lises dos sistemas agroindustriais, a partir da melhor compreensão do 
seu funcionamento, e (2) analisar, estruturar e sintetizar conhecimento 
que os levem a entender as necessidades e expectativas dos produtores 
e consumidores, possibilitando-lhes contribuir com melhorias na com-
petitividade e sustentabilidade das cadeias produtivas do agronegócio. 

Goiânia, junho de 2019.

Sônia Milagres Teixeira
PPAGRO/UFG 
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CAPÍTULO I

EFICIÊNCIA E RENTABILIDADE DA PRODUÇÃO 
DE LEITE NO ESTADO DO CEARÁ

Francisco Dreno Viana da Silva
Robério Telmo Campos

Rosemeiry Melo Carvalho
Kilmer Coelho Campos

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar a eficiência técnica e a rentabilidade eco-
nômica de produtores comerciais de leite do Estado do Ceará. Os dados 
são provenientes de aplicação de questionários. Utilizam-se as metodo-
logias de fronteira estocástica de produção e medidas de resultado eco-
nômico. As empresas apresentaram elevada taxa de eficiência técnica 
média, em torno de 80%, indicando, contudo, um espaço relevante para 
melhorias, principalmente se for considerada a dispersão das taxas de 
eficiência. Todas as variáveis utilizadas para definir a fronteira de pro-
dução foram estatisticamente significativas, destacando-se o custo da 
mão de obra que apresentou maior contribuição para o crescimento da 
produção. Todas as variáveis utilizadas para explicar a ineficiência téc-
nica se mostraram significativas, sendo a composição racial do rebanho 
aquela que apresentou maior participação para a redução da ineficiên-
cia. Quanto ao comportamento dos indicadores técnicos de produtivi-
dade e de rentabilidade econômica, percebe-se que à medida que cres-
ce a eficiência técnica das unidades, observa-se também melhora dos 
índices de produtividade, redução dos custos operacionais e elevação 
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das margens de rentabilidade. Por fim, ocorre elevada correlação entre 
o nível de eficiência e o volume de leite produzido, traduzindo-se em 
efeito-escala, que está relacionado com maior especialização produtiva 
e maior produtividade do rebanho.

1 INTRODUÇÃO

Depois dos anos 1990, fortes transformações ocorreram no sis-
tema agroindustrial brasileiro de leite, o qual passou a produzir e a se 
desenvolver dentro de um ambiente fortemente competitivo. Essa nova 
realidade ocorreu, dentre outros fatores, em virtude da desregulamen-
tação do setor, da abertura comercial, de acordos bilaterais como o Mer-
cosul e da estabilização monetária da economia brasileira (WILKIN-
SON, 1993; JANK; GALAN, 1998; GOMES, 1999).

Essas mudanças alteraram a estrutura de produção e a capacidade 
de competir, fazendo crescer o cuidado com a obtenção não apenas de 
bons índices zootécnicos, mas também com a eficiência econômica da 
atividade. Para Souza (2003), a preocupação com a eficiência fez com 
que os produtores reavaliassem os seus objetivos e métodos, a fim de 
assegurar a viabilidade e a sobrevivência do negócio. Adicionalmente, 
Jank e Galan (1998) ressaltam que a ineficiência da produção eleva os 
custos e, em consequência, reduz a rentabilidade e a competitividade da 
firma. 

Apesar de esse ajuste haver ocorrido de modo mais rápido nas 
regiões de maior produção e mais próximas dos maiores mercados, a 
região Nordeste, particularmente o Estado do Ceará, também deverá 
seguir essa dinâmica diante da necessidade de os produtores se torna-
rem eficientes e competitivos1. Desse modo, os produtores podem per-
manecer no mercado, pois a produção leiteira tenderá a se concentrar 

1 Competitividade refere-se ao grau em que os produtos de uma firma ou setor podem competir 
no mercado interno ou externo. A sua mensuração pode ser feita com base em diferentes 
aspectos, tais como, desempenho, eficiência, capacitação e comercialização (CARBAUGH, 
2004).
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naqueles produtores mais tecnificados, mais eficientes, de melhor pro-
dutividade e com menores custos (GOMES, 1999; SOUZA, 2003). 

De acordo com os dados do IBGE (2016), a produção anual de 
leite no Ceará foi de 416,5 e 528,1 milhões de litros em 2007 e 2016, 
respectivamente, sendo o terceiro Estado em produção de leite da re-
gião Nordeste, atrás de Bahia (966 e 858 milhões, respectivamente) e 
Pernambuco (662 e 839 milhões, respectivamente), evidenciando a sua 
vocação para a exploração da pecuária leiteira bovina. Em 2016 o Es-
tado apresentou um efetivo de bovinos de 2,42 milhões de cabeças e o 
número de vacas ordenhadas foi de 534 mil cabeças, representando 22% 
do rebanho bovino total. A produtividade do rebanho nos anos de 2007 
e 2016 foi de 816 e 989 litros/vaca ordenhada/ano, respectivamente, en-
quanto a média brasileira foi de 1.237 e 1.708 litros/vaca ordenhada/
ano, respectivamente.

Considerando que o conhecimento das medidas de eficiência de 
cada unidade produtiva pode favorecer a definição de estratégias para 
a produção leiteira cearense, o presente trabalho tem como principal 
objetivo determinar o grau de eficiência técnica e as condições de ren-
tabilidade dos produtores de leite do Ceará. No plano microeconômi-
co, saber como os componentes interferem ou explicam as ineficiências 
pode auxiliar os produtores na reformulação de seus procedimentos de 
produção e na escolha da melhor tecnologia disponível, contribuindo, 
de modo racional, para o aumento de sua produção. 

No plano macroeconômico, os resultados podem ajudar na defi-
nição de políticas públicas capazes de fomentar a produção leiteira no 
Estado do Ceará, estabelecendo metas, programas de apoio técnico e de 
melhoria da qualidade do leite produzido, para assegurar viabilidade e 
competitividade ao setor. Estas medidas são importantes, em especial, 
para a produção familiar, para que este segmento possa se tornar mais 
eficiente e sustentável em longo prazo, para se manter no mercado, ori-
ginar trabalho e renda e desenvolver social e economicamente o Estado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aplicações da Abordagem de Fronteiras Estocásticas na Agrope-
cuária Brasileira

Diversas áreas de estudos têm utilizado a abordagem das frontei-
ras de eficiência, empregando tanto métodos paramétricos, quanto não 
paramétricos. Na agropecuária brasileira, alguns dos primeiros pesqui-
sadores que utilizaram esse procedimento metodológico foram Tupy e 
Shirota (1998), para examinar a eficiência econômica de uma amostra 
de produtores de frango de corte de empresas avícolas das Regiões Sul 
e Sudeste do Brasil. Para isso, eles estimaram uma função do tipo Cob-
b-Douglas, obtendo níveis de eficiência técnica que variam entre 93% e 
100%. Para os autores, operar na fronteira, além de caracterizar as em-
presas como competitivas, indica que os ganhos em produtividade, pre-
ponderantemente, ocorrerão mediante o ingresso de novas tecnologias.

Outros autores como Gomes (1996, 1999, 2005) analisaram a eco-
nomia e o gerenciamento da atividade do leite, além dos impactos das 
transformações da produção de leite no número de produtores e reque-
rimentos de mão de obra e capital, utilizando análises paramétricas e 
não paramétricas. Souza (2003) aplicou abordagens paramétricas e não 
paramétricas para analisar a eficiência econômica da produção de lei-
te. A pesquisa utilizou duas amostras, uma composta por um grupo de 
143 unidades produtivas de leite dos seis maiores estados produtores do 
Brasil, e outra composta de 114 unidades produtivas de Minas Gerais. 
No tocante a fronteira estocástica, a pesquisa encontra, para a amostra 
do Brasil, uma eficiência média equivalente a 89%, sendo que 54,5% 
das observações apresentaram eficiência técnica entre 90% e 100%. Para 
a amostra de Minas Gerais, a eficiência técnica média encontrada foi 
97,7%, no entanto, como a componente de ineficiência apresentou va-
riância nula, as firmas foram consideradas igualmente eficientes, sendo 
estimada, agora, por uma fronteira determinística.
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Barros, Costa e Sampaio (2004) analisaram uma amostra de 32 
empresas do Polo Petrolina/Juazeiro. Os resultados mostraram que 
56,26% das firmas apresentaram eficiência entre 60% e 100%. Ao anali-
sar as variáveis do modelo de ineficiência, verificaram que as empresas 
ineficientes possuem baixo valor de produção, excesso de área irrigada 
e pouca mão de obra. Com base nos resultados obtidos, eles sugeriram 
que essas unidades produtivas fizessem mudanças nas tecnologias de 
produção adotadas e na organização empresarial.

Magalhães (2005) estudou a eficiência técnica dos produtores de 
leite do Município de Sobral no Estado do Ceará e encontrou percen-
tagem de vacas em lactação praticamente igual entre os produtores efi-
cientes e ineficientes.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente trabalho foi desenvolvida a 
partir dos seguintes procedimentos. Inicialmente, foi estimada a função 
de produção com efeitos da ineficiência técnica, aplicando o método de 
máxima verossimilhança. A seguir, com base nos valores estimados da 
eficiência técnica, os produtores foram divididos em grupos de acordo 
com seus níveis de eficiência2. Por fim, foi feita uma análise comparativa 
dos custos e da rentabilidade entre os grupos.

3.1 Fontes de Dados e Amostra

Os dados e as informações utilizados no presente estudo são de 
origem primária, coletados em 2014 e obtidos a partir da aplicação de 
questionários específicos. Foi utilizada uma amostra aleatória de pro-
dutores com a intenção de captar todos os valores relativos a custos e 
receitas pertinentes à atividade leiteira no Estado do Ceará, mais preci-

2 Como a coleta de dados está sujeita a erros, comprometendo a estimativa da eficiência, Gomes 
(1999) e Souza (2003) optaram por usar graus de eficiência, de modo a poder estabelecer com-
parações entre os grupos de eficiências.
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samente compreendendo as seis bacias leiteiras do Estado: Metropoli-
tana, Sertão Central, Baixo e Médio Jaguaribe, Cariri, Iguatu e Sobral.

Para determinar o tamanho da amostra, utilizou-se a proporção 
de uma população finita dada pela seguinte expressão: , em 
que,  é o tamanho da amostra;  é o escore sobre a curva normal pa-
drão;  é o parâmetro para estimativa de proporção;  (per-
centagem complementar);  é o total de produtores formais distribuí-
dos nas bacias leiteiras do Estado; e,  é o erro de amostragem. 

Considerou-se uma proporção  igual a 50%, erro amostral má-
ximo de 8%, condicionado a um intervalo de confiança de 95% definido 
sob a curva normal, o que determina um valor para 1,96z = . Assumiu-
-se uma população de 1.230 produtores “formais” que constituem um 
conselho paritário formado por produtores rurais de leite e indústrias 
de laticínios e derivados de leite do Estado (Betânia, Jaguaribe, Maran-
guape, Bom Jesus e Lassa) denominado CONSELEITE-Ceará. Assim, 
calculou-se uma amostra de 134 produtores de leite, tendo sido aplica-
dos 180 questionários. 

3.2 Modelo Econométrico Empírico 

Para a determinação do modelo empírico foram realizados os tes-
tes de hipóteses sobre a forma funcional que melhor representa a tecno-
logia de produção e sobre a influência da ineficiência técnica no modelo.

O modelo de fronteira estocástica foi estimado de acordo 
com as formas funcionais Cobb-Douglas e Translog. Para identi-
ficar a forma que melhor se ajusta aos dados, foi utilizado o tes-
te de razão de verossimilhança (LR-Likelihood Ratio), dado por 

, onde a hipótese nula é 
a forma Cobb-Douglas, a hipótese alternativa é a função Translog e L 
é valor log-verossimilhança estimado para cada forma funcional. Uti-
lizando os valores críticos mostrados por Kodde e Palm (1986), para 
um nível de significância de 5%, a hipótese nula não pode ser rejeitada. 
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Desse modo, apesar das propriedades restritivas da forma funcional Co-
bb-Douglas, ela é mais adequada do que a translog para o conjunto de 
dados pesquisado.

 No modelo analisado foi adotada a parametrização proposta por 
Battese e Corra (1977), onde o parâmetro  é um indicador de variabi-
lidade relativa de  e de , obtido por,   e . Para 
verificar se existe influência dos efeitos de ineficiência técnica no mode-
lo foi utilizado o teste LR, cuja hipótese nula e alternativa são: : ine-
xistência de ineficiência técnica, ; e,  existência de ineficiência 
técnica, .

Para realizar o teste LR, estimou-se o valor da log-verossimilhan-
ça do modelo sem incluir as variáveis da ineficiência e, posteriormente, 
incluindo essas variáveis. Para verificar a significância do teste, o valor 
LR foi comparado com o valor crítico da tabela Kodde e Palm (1986), 
tendo o número de variáveis de ineficiência, como o grau de liberdade 
do teste.

Caso a hipótese nula não seja rejeitada, o modelo pode ser esti-
mado pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO). Caso 
contrário, estima-se a eficiência utilizando o método de fronteira esto-
cástica.

Na Tabela 1 da seção 4, onde são apresentados os valores da es-
timação do modelo empírico e análise dos resultados, verifica-se que o 
valor estimado desse parâmetro foi . Com base no teste de 
razão de verossimilhança generalizado, concluiu-se que, para um nível 
de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula de que os efeitos da 
ineficiência técnica não influenciam a variância do modelo. De acordo 
com Battese e Corra (1977), quando isso ocorre, a estimação da função 
de produção é feita de modo mais adequado utilizando-se o método da 
Máxima Verossimilhança (LM).

Deste modo, verifica-se que as variações no nível da produção 
são explicadas pelas alterações das variáveis da função de produção e 
das variáveis incluídas no modelo de ineficiência técnica. Assim, o mo-
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delo empírico utilizado no programa Frontier 4.1 para analisar a eficiên-
cia técnica dos produtores de leite do Estado do Ceará foi estimado com 
base nas seguintes equações: 

;                              

 .                              

A variável  representa a renda bruta da atividade, obtida pelo 
somatório do valor da produção de leite vendida, utilizada para auto-
consumo, para fabricação de laticínios e para o aleitamento das crias, 
além de rendas provenientes da venda de animais, da variação de inven-
tário e de outras atividades complementares. 

A variável  corresponde à remuneração do capital empregado 
na atividade obtida pelo somatório do valor correspondente a 6% de 
juros sobre os valores do capital e do rebanho e 3% sobre o valor da 
terra, além da depreciação de máquinas, equipamentos e benfeitorias 
vinculados à produção;  é definida como o coeficiente de vacas em 
lactação, apurada pela razão entre o número médio das vacas em lac-
tação e a média do rebanho total; e,  refere-se à despesa com mão 
de obra contratada e familiar utilizada na administração e manejo do 
rebanho. 

Como o objetivo das firmas é a maximização do lucro, os produ-
tores devem utilizar um processo produtivo que não use mais insumos 
do que o necessário para um dado nível de produto. Deste modo, espe-
ra-se que os coeficientes associados às variáveis , e  sejam posi-
tivos, ou seja, que os produtores estejam utilizando um nível de insumos 
em um estágio no qual a elevação de seu uso seja capaz de aumentar a 
produção e a renda das unidades produtivas de leite. Para explicar os 
efeitos das ineficiências técnicas, foram utilizadas as seguintes variáveis, 
com as respectivas representações:  é a composição racial do rebanho; 

 é a despesa com alimentação;  é a despesa com sanidade animal; 
 é a despesa com inseminação artificial.
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A variável composição racial do rebanho possibilita a compara-
ção entre o plantel das firmas. Para tanto, utiliza-se como referência a 
adoção de um critério de ponderação, dado pelo grau de mistura do 
sangue das vacas holandesas e zebuínas (H/Z), de modo a obter o va-
lor representativo da composição racial para cada fazenda. Deste modo, 
considerando que os animais com maior fração de sangue holandês são 
mais especializados para a produção de leite, dividiu-se o rebanho em 
três sistemas de produção: a) sistema azebuado (animais até 1/2 HZ), 
para o qual se atribuiu peso 1; b) sistema mestiço (animais de 1/2 a 7/8 
HZ), com peso 2; e c) sistema europeu (animais acima de 7/8 HZ), com 
peso 3 (GOMES, 1996; SOUZA, 2003).

A variável despesa com alimentação inclui os diversos gastos 
com formação e manutenção de forrageiras, ensilagem de volumoso, 
aquisição de concentrados, tais como ração comercial, farelos de trigo 
e de soja, torta de algodão, milho, fubá, ureia, melaço, suplementação 
mineral, além da despesa com aleitamento artificial. Os gastos com a 
sanidade animal são determinados pelos dispêndios com as compras 
de vacinas, vermífugos, carrapaticidas, medicamentos em geral, hormô-
nios e materiais de desinfecção, limpeza, ordenha e de higienização para 
tanque e ordenadora.

Por fim, nas despesas com inseminação artificial, são contabili-
zados os desembolsos com a compra de sêmen, nitrogênio líquido, pi-
petas, luvas e bainhas, além da contratação de serviços de inseminação 
artificial.

A ineficiência técnica contribui com apenas 5,75% dos desvios 
em relação à fronteira, sendo as demais variações puramente aleatórias, 
possivelmente resultantes de informações incorretas ou superestima-
das, principalmente no que se refere às despesas com depreciação, mão 
de obra e aquisições de concentrados. Os erros de medições dessas va-
riáveis também podem explicar o fato de alguns produtores apresenta-
rem rentabilidade negativa, apesar de terem elevada taxa de eficiência 
técnica.
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A escolha da presente metodologia justifica-se por possibilitar a 
divisão dos desvios em relação à fronteira de produção, o que não pode 
ser feito por meio de outras técnicas de estimação, as quais consideram 
que todas as variações decorrem de ineficiência, induzindo a uma ava-
liação irreal da produção leiteira no Estado, principalmente em razão da 
baixa participação da ineficiência técnica.

Constata-se também que tanto as variáveis utilizadas para definir 
a fronteira de produção quanto aquelas usadas para o modelo de inefi-
ciência são importantes na determinação da variação do nível da renda.

3.3 Indicadores de Custos e de Rentabilidade da Produção

Para a análise dos custos de produção, parte-se do conceito de 
custo operacional (MATSUNAGA et al., 1976) em consonância com a 
determinação dos itens de custo de leite proposto por Gomes (1999), 
para se chegar ao custo total da atividade. Foram também aplicados in-
dicadores econômicos de renda, margens e de lucratividade, em confor-
midade com Martin et al. (1998) e Campos (2003). 

Em relação à análise da atividade, trabalhou-se com os indica-
dores de produtividade da terra (litros/hectare/ano), produtividade de 
vacas/lactação (litros/vaca em lactação/dia), produtividade de vacas 
(litros/vaca/dia) e da produção de leite de vacas em lactação por área 
(vacas em lactação/hectare).

O Custo Operacional Efetivo (COE) representa os dispêndios 
efetivos (desembolsos) realizados pelo produtor, sendo composto pelo 
somatório das despesas com insumos e serviços temporários e per-
manentes contratados (R$/ano), expresso como:                      

, em que,  é o preço unitário do insumo j-ésimo insu-
mo; e  é a quantidade do j-ésimo insumo.

Para a composição do COE foram incluídas as despesas referentes 
ao trabalho contratado, manutenção de forrageiras (não anuais), silagem 
(formação e silagem), concentrados, sal mineral, aleitamento artificial, 
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medicamentos, hormônios, material de ordenha, frete, energia elétrica, 
combustíveis, inseminação artificial, impostos, taxas, assistência técnica 
e despesas com reparos de benfeitorias e máquinas.

O Custo Operacional Total (COT) é o custo no médio prazo para 
produzir e para repor a maquinaria (R$/ano), e se manter na atividade. 
É obtido pelo somatório do COE e de outros custos operacionais não 
desembolsáveis, como as despesas com a mão de obra familiar e as de-
preciações de máquinas, equipamentos e benfeitorias, ou seja: COT= 
COE+DEP+MOF, em que, DEP é o valor da depreciação de máquinas, 
das benfeitorias e dos equipamentos; e MOF é o valor da mão de obra 
familiar empregada na atividade.

O Custo Total (CT) compreende o somatório do COT com ou-
tros custos fixos imputados à atividade, destinados a remunerar a terra, 
máquinas e instalações, podendo incluir o capital utilizado na forma-
ção de pastagens e do rebanho, além de outros custos fixos, como a re-
muneração do empresário3 (R$/ano), sendo expresso por: CT= COT+ 
CAP+EMP, em que, CAP é a remuneração do capital empregado em 
máquinas, equipamentos e benfeitorias; e o EMP é a remuneração da 
capacidade empresarial.

Por fim, estimou-se também o custo médio da produção ( ), 
o qual é determinado pelo quociente entre o custo total e o volume de 
leite produzido, sendo esse obtido pela transformação da renda bruta 
da atividade em equivalente leite, expresso como:  , em que, 
CT é o custo total; e  representa a quantidade estimada de leite. Para 
complementar a análise do desempenho econômico, utilizou-se de con-
ceitos relacionados à rentabilidade da atividade leiteira. A Renda Bruta 
da atividade (RB) é definida como o valor da produção total da unida-
de produtiva durante o período. Essa renda é obtida pelo somatório do 
valor da produção de leite vendida, destinada ao consumo próprio, ao 
aleitamento de bezerros, além de outras rendas da atividade, como ven-
da de animais e de esterco. Assim, a renda bruta do produtor é expressa 
3 Considerou-se o custo de oportunidade da terra igual a zero e juros de 6% ao ano para remu-

nerar o capital investido em benfeitorias, máquinas e equipamentos.
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por: ; , em que,  é o preço recebido 
pelo produto ; e  é a quantidade produzida do produto .

A Margem Bruta (MB) indica a sobra em dinheiro (
, no curto prazo, para remunerar os custos fixos, sendo calculada por: 

 . Em termos proporcionais, a MB representa o re-
sultado, em percentagem, que sobra em relação ao COE, calculada por: 

 .                                                      
A Margem Líquida (ML), também chamada de Lucro Operacio-

nal (LO), mede a lucratividade da atividade em valores monetários, no 
médio prazo, mostrando as condições financeiras e operacionais da ati-
vidade pecuária. A ML é calculada pela diferença entre a RB e o COT: 
ML RB COT= − . Em termos relativos, a ML representa, em percen-
tagem, o que sobra da RB após o pagamento do COT, indicando a dis-
ponibilidade financeira para cobrir os demais custos fixos, o risco e a 
capacidade empresarial, calculada pela seguinte expressão:

 .
O Índice de Lucratividade (IL) indica a taxa disponível de receita 

da atividade, expresso em valores percentuais ( ), medido por: 
 .                                                              

A Renda Líquida (RL) ou Lucro (L) corresponde à diferen-
ça entre RB e CT:  Em termos relativos, tem-se: 

.  Esse conjunto de indicadores possi-
bilita a avaliação econômica das empresas no curto prazo, por meio das 
margens bruta absoluta e relativa, no médio prazo, pela margem líquida 
e índice de lucratividade, e, no longo prazo, por intermédio da análise 
do lucro.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados está dividida em duas partes. Na primei-
ra, foram identificadas as variáveis que explicam os efeitos da ineficiên-
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cia das unidades produtivas. Com base nos valores da eficiência técnica, 
os produtores foram divididos em cinco grupos. Na segunda parte, veri-
ficou-se o comportamento dos custos e da rentabilidade, estabelecendo 
comparações entre os grupos de produtores.

4.1 Eficiência Técnica das Unidades Produtivas

Os resultados da estimação do modelo empírico para analisar a 
eficiência técnica dos produtores de leite do Estado estão apresentados 
na Tabela 1.

Observa-se que todos os coeficientes das variáveis da função de 
produção são significativos ao nível de 1%. Os sinais dos parâmetros as-
sociados às variáveis: remuneração do capital, coeficiente de vacas em lac-
tação e despesa com mão de obra apresentaram-se positivos, indicando 
que o aumento em sua utilização aumenta a renda dos produtores de leite. 

Como a função está expressa em termos de logaritmos, os seus 
coeficientes podem ser interpretados diretamente como as elasticida-
des parciais da renda dos produtores em relação ao fator de produção 
utilizado, mantido os demais insumos constantes. Deste modo, uma va-
riação 1% no fator remuneração do capital, provoca aumento de 0,43% 
na renda dos produtores; por sua vez, uma elevação na mesma percen-
tagem no coeficiente de vacas em lactação eleva a renda em 0,39%; e, o 
aumento de 1% na despesa com mão de obra eleva a renda em 0,68%. 
Conforme indicação das elasticidades parciais, a despesa com a contra-
tação da mão de obra é a variável que tem maior contribuição sobre a 
elasticidade total de produção.

O valor obtido pela soma das elasticidades parciais corresponde 
à elasticidade total de produção, que é igual a 1,511. Esse valor indica 
que a produção de leite no Estado apresenta retornos crescentes de es-
cala, ou seja, se houver aumento proporcional de 1% no uso de todos 
os insumos, a renda dos produtores deve crescer em 1,51%. Deve-se 
ressaltar que, os retornos de escala não podem ser analisados de forma 
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individualizada para cada um dos produtores da amostra, pois os coe-
ficientes estimados para a fronteira de produção tratam de uma função 
envoltória do conjunto de dados analisados.  

Tabela 01: Coeficientes da fronteira de produção Cobb-Douglas obtidos 
pelo método de estimação de máxima verossimilhança - 2014

Variáveis Coefi-
cientes

Erro-pa-
drão Teste t

Função de produção
β0 Constante 0,6899 0,43284 1,59393  

β1 Remuneração do capital 0,4348 0,05559 7,82293
β2 Coeficiente de vacas em lactação 0,3948 0,15199 2,59727
β3 Despesa com mão de obra 0,6814 0,83129 8,19716
Ineficiências
δ0 Constante 2,0912 0,54132 3,86321
δ1 Composição racial do rebanho -0,4349 0,08791 -  4,94706
δ2 Despesa com alimentação -0,0328 0,01638 -2,00209
δ3 Sanidade animal -0,0093 0,00558 -1,66282
δ4 Inseminação artificial -0,0595 0,00835 -7,12481
σ2 Sigma quadrado 0,2112 0,02309 9,14767
γ Gama 0,1438 0,07240 1,98657

Fonte: dados da pesquisa.

Com relação aos parâmetros das variáveis explicativas da inefi-
ciência técnica, todos são significativos em até 5%. O sinal negativo des-
ses parâmetros indica que a melhoria na composição racial do rebanho, 
o aumento nas despesas com alimentação, com sanidade animal e com 
inseminação artificial reduzem a ineficiência técnica, elevando a produ-
ção e a renda bruta dos produtores.

A variável composição racial do rebanho apresentou maior coe-
ficiente de elasticidade, indicando que a melhoria do grau de especia-
lização do rebanho é a variável que mais contribui para a redução da 
ineficiência técnica. No tocante às despesas com a alimentação do reba-
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nho, sanidade animal e inseminação artificial, pode-se afirmar que os 
efeitos positivos de uma boa alimentação se traduzem em um rebanho 
mais saudável, mais resistente às doenças e com melhor aptidão para 
a produção de leite. Adicionalmente, quando os produtores destinam 
mais recursos à sanidade animal, eles reduzem o grau de ineficiência 
da produção, pois os animais seriam mais saudáveis, mais resistentes às 
doenças e com maior produtividade. No que diz respeito à insemina-
ção artificial, verifica-se que maior investimento nesta técnica elevaria a 
taxa de fertilização e geraria animais de maior aptidão para o leite.

Com base nos valores da eficiência técnica estimados, os produtores 
foram divididos em cinco níveis (Tabela 2). A eficiência técnica média do 
conjunto de produtores é de 80,17%, com coeficiente de variação de 15,04%. 
O nível médio de eficiência técnica das unidades produtivas analisadas neste 
estudo sugere que, dado o nível tecnológico, o sistema primário de produção 
de leite do Estado tem condições potenciais para elevar a sua eficiência técni-
ca média em torno de 19,83%, podendo obter ganhos de produtividade.

Tabela 02: Distribuição dos produtores de leite no Estado do Ceará de 
acordo com o nível de eficiência técnica - 2014

Nível de 
Eficiência Intervalos de Classes Nº. de 

Produtores
Frequência 
Simples (%)

Frequência 
Acumulada (%)

Eficiência 
Média

1 0,0000 |--- 0,6000 9 5,00 5,00 0,5195
2 0,6000 |--- 0,7000 30 16,67 21,67 0,6463
3 0,7000 |--- 0,8000 27 15,00 36,67 0,7525
4 0,8000 |--- 0,9000 80 44,44 81,11 0,8450
5 0,9000 |--- 1,0000 34 18,89 100,00 0,9504

Total 180 100,00
Estatística descritiva
Eficiência técnica média 0,8017
Eficiência mínima 0,3522
Eficiência máxima 1,0000
Desvio padrão 0,1206
Coeficiente de variação (%) 15,04
Coeficiente de assimetria -0,7864

Fonte: dados da pesquisa.
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 Analisando os diferentes níveis de produção, verifica-se que há 
concentração de produtores no intervalo de 80% de eficiência técnica, 
com uma frequência relativa simples de 44,44%. A seguir, apresentam-
-se aqueles com eficiência entre 90 e 100%, com uma frequência relativa 
simples em torno dos 18,89%, revelando se tratar de uma distribuição 
assimétrica fraca. 

A frequência acumulada da distribuição indica que 78,33% dos 
produtores apresentaram eficiência técnica acima dos 70%. Essa parti-
cipação relativa dos produtores nos estratos de maiores níveis implica 
que os recursos produtivos estão sendo utilizados de modo a alcançar 
as maiores taxas possíveis de eficiência. 

Conhecidos os níveis de eficiência dos produtores, foram esta-
belecidas relações entre a eficiência técnica e os valores médios das va-
riáveis utilizadas para estimar a fronteira de produção. Conforme ex-
posto na Tabela 3, observa-se que, quanto maior o nível de eficiência 
do produtor, maior o valor médio da renda obtida com a produção de 
modo que os produtores menos eficientes (nível 1) obtêm, em média, 
5,10% da renda média dos produtores mais eficientes. Essa diferença 
de renda pode ocorrer pelo fato de os produtores menos eficientes não 
entregarem uma produção elevada para os laticínios e por receberem 
um preço menor pelo litro de leite, enquanto os maiores produtores re-
cebem valores mais elevados pelo litro de leite. Barros, Costa e Sampaio 
(2004), estudando a eficiência das empresas agrícolas do polo Petrolina/
Juazeiro, identificaram uma disparidade de renda bruta média em torno 
de 20% entre as classes de menor e maior eficiência, concluindo que esta 
pode resultar de uma utilização mais racional dos recursos.

Analisando-se a remuneração do capital, em termos percentagem 
da renda média, constata-se que o nível de menor eficiência precisaria 
de aproximadamente 113% do valor produzido para remunerar o ca-
pital, enquanto para o grupo de maior eficiência apenas 21% da renda 
gerada destina-se a essa finalidade4.
4 Este resultado é obtido pela razão RC/RBMe, e diz respeito à quantia suficiente para remunerar 

o capital empregado, não representando, necessariamente, o valor efetivamente desembolsado. 
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A relação entre o número médio de vacas em lactação e o tama-
nho médio do rebanho determina o índice de desempenho reprodutivo 
do rebanho. Os coeficientes de vacas em lactação nos diversos extratos 
se apresentaram muito próximos à média do conjunto das observações, 
que é de 69%. Magalhães (2005), estudando a eficiência técnica dos 
produtores de leite do Município de Sobral, também encontrou uma 
percentagem de vacas em lactação praticamente igual entre os produ-
tores eficientes (68%) e ineficientes (69%), valores muito próximos aos 
encontrados nesta pesquisa.

Tabela 03: Classes de eficiência técnica e valores médios das variáveis da 
fronteira de produção – Estado do Ceará - 2014

Nível de 
Eficiência

Eficiên-
cia Mé-

dia

Renda Bru-
ta Média 

(R$)

Remune-
ração do 

Capital (R$)

Coef. de 
Vacas em 
Lactação 

(%)

Despesa 
com Mão 
de obra 

(R$)
1 0,5195 10.148 11.475 67,98 6.524
2 0,6463 17.794 6.860 70,88 5.955
3 0,7525 24.301 10.365 67,41 6.657
4 0,8450 45.609 11.695 68,68 9.943
5 0,9504 199.007 41.905 69,61 18.593

Média 
Amostral 0,8017 64.979 16.385 69,00 10.249

Fonte: dados da pesquisa.

No que diz respeito à mão de obra, verifica-se que, à exceção do 
nível 1, a sua utilização aumenta à medida que a renda bruta cresce, in-
dicando possível efeito-escala. Por outro lado, nos níveis 1 e 2, a despesa 
com mão de obra é próxima daquela encontrada no nível de eficiência 3, 
podendo indicar que a produção é intensiva em mão de obra ou, alter-
nativamente, que esse recurso está sendo alocado de forma ineficiente 
quando se considera o mix de insumos, em contraposição aos níveis 
mais elevados de eficiência. Por sua vez, o nível de eficiência 5 também 
se caracteriza por um uso mais intensivo de capital.
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Além das variáveis incluídas na função de produção, procurou-
-se analisar também a relação entre a eficiência técnica das unidades 
produtivas e as variáveis incluídas no modelo de ineficiência, a saber: 
a composição racial do rebanho, as despesas com alimentação e aleita-
mento artificial, as despesas com a sanidade animal e com inseminação 
artificial.

Ao observar a Tabela 4, percebe-se que, quanto maior é o valor 
da composição racial do rebanho, ou seja, quanto maior seu grau de 
especialização, maior é o nível de eficiência técnica. Deste modo, os pro-
dutores que apresentam um rebanho com menor nível de aptidão para a 
produção de leite são também aqueles com menores valores de eficiên-
cia. Gomes (1996) salienta que fazendas com rebanhos mais especializa-
dos para a produção leiteira apresentam melhores resultados técnicos e 
econômicos. Daí a preocupação que se deve ter com a melhoria genética 
do rebanho.

Em relação ao gasto com alimentação, confere-se que os produ-
tores mais eficientes empregaram maior volume de recursos nesse item 
de despesa. O dispêndio mais elevado decorre, possivelmente, do fato 
de que um produtor mais especializado, com rebanho de melhor padrão 
genético e produção durante todo o ano, necessita de alimentação ba-
lanceada o ano todo, a fim de manter a produtividade. 

Gomes (2005) afirma que, em um sistema de produção à base de 
pasto, suplementação volumosa de boa qualidade e suplementação con-
centrada durante o ano todo, dever-se-ia dispor de, no máximo, 30% do 
valor da produção de leite para despesas com concentrados. Quando se 
examina, entretanto, a participação destas despesas no volume de renda 
gerado, observa-se, à exceção do nível de eficiência 1 (em que alguns 
produtores não efetuaram gastos com concentrados), que todos os ní-
veis de eficiência apresentam consumo relativo acima de 30% da renda, 
o que pode significar, de acordo com Gomes (1996), baixa capacidade 
de resposta do rebanho. 
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Tabela 04: Classes de eficiência técnica e valores médios das variáveis 
explicativas da ineficiência técnica – Estado do Ceará - 2014

Nível de 
Eficiência

Eficiência 
Média

Composição Ra-
cial do Rebanho

Despesas com 
Alimentação

Sanidade 
Animal

Inseminação 
Artificial

1 0,5195 122 2.313 304 0
2 0,6463 100 5.972 617 0
3 0,7525 159 8.514 663 0
4 0,8450 210 18.988 1.006 0
5 0,9504 250 70.881 3.490 1.661

Média 
Amostral 0,8017 187 24.217 1.324 314

Fonte: dados da pesquisa.

Em referência às despesas com sanidade animal, quanto maior o 
grau de eficiência do produtor, maior o desembolso com compras de va-
cinas, vermífugos, carrapaticidas, medicamentos em geral, hormônios e 
materiais de desinfecção, limpeza, ordenha e de higienização para tan-
que e ordenadora.

Analisadas as despesas com inseminação artificial, observa-se 
que somente os produtores com maiores níveis de eficiência efetuaram 
esse tipo de gasto, o que deve resultar em melhoramento do padrão ge-
nético das vacas, melhor produtividade, maiores produção e renda da 
atividade.

4.2 Análise do Desempenho Econômico da Atividade Leiteira

Antes do exame do desempenho econômico da atividade leiteira, 
procurou-se avaliar algumas variáveis, como a produtividade da terra 
e do rebanho e o coeficiente de vacas em lactação por hectare, para se 
captar a influência destes indicadores no desempenho das diferentes 
classes de eficiência técnica, os quais são apresentados na Tabela 5.Ana-
lisando a produtividade da terra, definida pela razão entre a quantidade 
produzida e a área para uso do gado, foram determinados valores mé-
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dios que variam de 497,47 L/ha/ano a 4.404,87 L/ha/ano, indicando que 
grande parte das fazendas leiteiras do Estado do Ceará adota sistemas 
extensivos de produção para este fator, dada a pouca expressividade dos 
valores obtidos. Esta forma de utilização da terra é reflexo do seu baixo 
custo de oportunidade, onde dificilmente esse produtor poderia obter 
uma renda por hectare melhor do que a obtida pela produção de leite, 
diante das poucas possibilidades de negócios rentáveis na tradicional 
agricultura cearense. 

Tabela 05: Indicadores de produção e produtividade conforme as classes 
de eficiência técnica – Estado do Ceará - 2014

Indicadores Unidade 
de medida Níveis de eficiência técnica

1 2 3 4 5
Produtividade da terra ha/ano 497,47 2.336,68 1.601,12 3.125,20 4.404,87

Produtividade de vacas em  
lactação L/dia* 5,07 8,46 9,45 11,28 16,06

Produtividade de vacas L/dia* 3,38 5,98 6,25 7,76 11,23
Vacas em lactação por área L/ha 0,33 0,93 0,52 0,97 0,99

Fonte: dados da pesquisa. * Foi utilizado um período de lactação de 300 dias.

Conforme considerado anteriormente, os diferentes estratos 
de eficiência apresentam o coeficiente de vacas em lactação muito 
próximo do valor médio da amostra (Tabela 3). Deste modo, pon-
dera-se que o melhor desempenho dos produtores com maior ní-
vel de eficiência seja resultante da maior especialização e da maior 
produtividade do rebanho leiteiro. Para Gomes (1996), o número 
de vacas em lactação por hectare/ano é um bom indicador do de-
sempenho do sistema de produção utilizado, sintetizando não só a 
eficiência reprodutiva do rebanho, mas também a produtividade da 
terra. No estudo, o sistema de produção dos dois melhores níveis 
de eficiência é três vezes mais intensivo do que aquele de menor 
eficiência. 
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Por fim, buscou-se estabelecer relações entre o grau de eficiência 
técnica, a área média disponível para o gado, o número médio de vacas 
e a produção média de litros de leite, com o objetivo de captar alguma 
correlação entre a eficiência e estas variáveis, com o intento de determi-
nar a existência de efeito-escala da produção sobre a eficiência técnica. 
Para tanto, utilizou-se das mesmas classes de eficiência e sua eficiência 
técnica média.

Examinando-se a Tabela 6, pode-se notar que todas as variáveis 
apresentam indício de efeito-escala. No caso do uso da terra, embora 
se trate de valores médios, a área destinada para o uso do gado está 
compreendida entre 53,08 a 153,91 ha, apresentando um indicativo da 
principal característica da natureza da produção de leite, qual seja, de 
que a produção leiteira é uma atividade fundamentalmente associada à 
pequena propriedade familiar.

A agricultura de tipo familiar é caracterizada pela pequena pro-
priedade, pela predominância de mão de obra de origem familiar, pela 
renda mínima oriunda da atividade rural e pelo gerenciamento da pro-
priedade pelo produtor rural. Zoccal et al. (2008) mostra que, do total 
da produção de leite no Estado (sistema de subsistência, familiar e es-
pecializada),  o sistema de produção familiar é utilizado por 12% das 
unidades produtoras e responde por 38,9% do leite produzido. 

Para Gomes (1999), por ser uma produção que necessita de in-
tenso manejo, os grandes proprietários não se interessam pela ativi-
dade, daí não se ter uma tendência muito expressiva da existência de 
escala de produção relativa ao uso da terra. Acredita-se que a mes-
ma ideia deve também estar relacionada ao tamanho do rebanho, 
ou seja, que um rebanho de maior proporção também precisaria de 
maior extensão de terras e maior manejo. Ainda conforme este au-
tor, em diversos países, a produção está concentrada em pequenas e 
médias propriedades, fortemente capitalizada e conduzida pela mão 
de obra familiar. 
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Tabela 06: Classes de eficiência técnica e indicadores da produção de 
leite – Estado do Ceará

Indicadores Unidade de 
medida Níveis de eficiência técnica

1 2 3 4 5
Área para o gado ha 87,78 53,08 68,41 102,99 153,91
Média de vacas cabeça 23,78 19,72 22,31 32,96 82,60
Volume de produção/ano litro 19.131 28.802 40.850 77.055 275.937

Fonte: dados da pesquisa.

A variável que estabelece uma correlação mais forte, ficando defi-
nido de modo mais claro o efeito escala, é o volume de leite produzido. 
A correlação positiva  entre o valor médio da eficiência 
técnica e volume médio de produção de cada estrato sugere que há um 
efeito-escala na produção, estabelecendo que, quanto maior for o grau 
de eficiência técnica da produção, maior a quantidade média de leite 
produzida. 

Na medida em que os coeficientes das vacas em lactação dos di-
versos estratos se encontram em torno da média das observações e que 
o tamanho médio do rebanho apresenta um coeficiente de correlação de 
66,9%, pode-se afirmar que a escala de produção é fruto dos melhores 
índices de desempenho técnico dos produtores mais eficientes, notada-
mente aqueles índices relacionados à produtividade e ao grau de espe-
cialização do rebanho para a produção de leite. Para se desenvolver a 
análise de rentabilidade das unidades produtivas, foi necessário primei-
ro transformar a renda bruta da atividade em equivalente leite, obtido 
pela razão entre renda bruta da atividade e o preço do leite recebido pelo 
produtor. O objetivo de tal procedimento é encontrar o custo unitário 
para cada um dos diferentes custos da atividade e assim poder realizar 
exame comparativo entre os diversos estratos de eficiência. 

De acordo como a Tabela 7, na medida em que cresce o valor 
da eficiência técnica da produção, tem-se uma redução no custo unitá-
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rio do leite, em diversas estruturas de custos propostas, principalmen-
te para os produtores de maior eficiência, que obtiveram melhor preço 
médio de venda do leite, que pode advir do volume produzido e entre-
gue aos laticínios por este estrato. A única exceção fica por conta do 
custo operacional efetivo (COE), o qual chega a apresentar tendência de 
crescimento, que pode estar relacionado com as despesas com a contra-
tação de mão de obra.

Quanto ao custo operacional total (COT), observa-se que os três 
primeiros estratos de eficiência não conseguem pagar estes custos, si-
tuação que refletirá em margens de rentabilidade negativas para estes 
estratos. 

Tabela 07: Indicadores de desempenho econômico dos produtores de 
leite do Estado do Ceará - 2014

Indicadores
de desempenho econômico

Unidade
de me-

dida

Níveis de eficiência técnica

1 2 3 4 5

Quantidade produzida L 20.67 34.426 49.835 89.598 345.172
Preço médio de venda R$ 0,52 0,53 0,49 0,51 0,56
Custos médios de produção 
Custo operacional efetivo(COE) R$/L 0,33 0,38 0,34 0,37 0,39
Custo operacional total (COT) R$/L 0,63 0,54 0,52 0,46 0,45
  Custo total (CT) R$/L 0,68 0,58 0,56 0,48 0,47
Rentabilidade 
  Margem bruta % 57,58 39,47 44,12 37,84 43,59
  Margem líquida % -17,46 -1,85 -5,77 10,87 24,44
Lucro % -23,53 -8,62 -12,50 6,25 19,15
  Índice de lucratividade % -21,15 -1,89 -6,12  9,80 19,64

Fonte: dados da pesquisa.

Em relação à margem bruta, observa-se que todos os estratos de 
eficiência apresentaram resultado positivo, ou seja, que a renda bruta da 
atividade é maior do que as despesas efetivamente desembolsadas pelo 
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produtor, indicando assim que todas as despesas de curto prazo estão 
sendo cobertas. Porém, é importante ressaltar que essa sobra, no curto 
prazo, se destina a remunerar os demais custos, como a mão de obra fa-
miliar, as depreciações, além dos juros do capital utilizados na atividade, 
o risco e a capacidade empresarial do proprietário.

No que diz respeito à margem líquida, percebe-se que, para os 
produtores com menores níveis de eficiência, a margem se apresenta ne-
gativa, implicando que, além de não cobrir totalmente os custos da mão 
de obra familiar e depreciação, impossibilita a remuneração do capital 
empregado e cobertura do risco associado, levando à descapitalização e 
ao empobrecimento do produtor, o que pode inviabilizar a sua perma-
nência na atividade em médio prazo. 

Por outro lado, os produtores dos níveis de eficiência 4 e 5 apre-
sentaram margem líquida positiva, de modo que, pagam todos os seus 
custos, e ainda têm uma sobra para investir na atividade. A margem lí-
quida é indicativa de sustentabilidade do sistema de produção no médio 
prazo. Neste caso, todos os fatores de produção estão sendo remunera-
dos e a sobra pode ser investida na ampliação da atividade leiteira. 

Em termos de análise de sensibilidade às oscilações de mercado, a 
qual se obtém pela relação entre o preço médio recebido pelo produtor 
e o custo operacional total médio, os produtores com maior grau de 
eficiência técnica são capazes de absorver uma retração no preço mé-
dio recebido de até 24,44% e ainda seriam capazes de pagar todas as 
despesas operacionais. O índice de lucratividade, por sua vez, mostra 
a percentagem média disponível da renda bruta da atividade depois de 
efetuado o pagamento de todos os custos operacionais, inclusive as des-
pesas fixas com as depreciações. Deste modo, os produtores com índi-
ces de lucratividade negativa, não dispõem de recursos para arcar com 
os custos da atividade, enquanto os produtores das classes de maiores 
eficiências obtiveram índices de lucratividade positivos, apresentando 
taxa de renda disponível de 9,80% e de 19,84%, respectivamente, para 
os níveis de eficiência 4 e 5. 
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Como o índice de lucratividade positivo é formado por valores 
médios, procurou-se identificar a ocorrência de produtores que apre-
sentassem margem líquida negativa. Deste modo, encontrou-se uma 
percentagem de 33,75% para o grupo de produtores do estrato 4 e de 
26,47% para o caso dos produtores localizados no estrato 5, indicando 
problemas de sustentabilidade para alguns produtores deste grupo, que 
podem ser resolvidos com o redimensionamento dos custos operacio-
nais ou pela ampliação do volume produzido, que certamente reduzirão 
os custos unitários da produção de leite. 

A taxa de lucro é negativa para os três primeiros grupos de efi-
ciência, indicando prejuízo. Nestes níveis, a margem líquida é negativa 
e a atividade não é capaz de remunerar, integralmente, a mão de obra 
familiar e as depreciações, assim como o capital empatado, o custo de 
oportunidade do produtor, o risco e a capacidade empresarial, encon-
trando-se em pior situação o nível de eficiência 1, com um prejuízo na 
ordem 21,15%. Por sua vez, para os níveis de eficiência 4 e 5, a atividade 
propiciou lucro positivo, podendo remunerar o custo de oportunida-
de do produtor, o risco e a capacidade empresarial do proprietário, e 
ainda ser capaz de criar um fundo de reposição suficiente para manter 
ou aumentar a estrutura produtiva, assim como melhorar a capacidade 
genética e reprodutiva do rebanho.

Considerando que aproximadamente 63% dos produtores se en-
contram nos níveis de eficiência acima de 80%, apresentando taxa de 
lucratividade positiva, e diante das condições naturais adversas e com 
poucas oportunidades produtivas adaptáveis ao espaço rural no Estado, 
há um indicativo de que a bovinocultura de leite pode se apresentar 
como alternativa viável de negócios, principalmente se comparada com 
outras atividades agrícolas mais tradicionais. Finalmente, é importante 
salientar que os produtores com maiores volumes de produção, melho-
res níveis de produtividades da terra e do rebanho e composição racial 
do rebanho mais especializada foram também aqueles que apresenta-
ram os maiores níveis de eficiência técnica, os menores custos unitários 
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e as melhores taxas de lucratividade. Desse modo, e de acordo com Go-
mes (1996), a produção por área e por vaca é função direta do grau de 
especialização do rebanho, e as unidades produtivas de mais alto padrão 
racial são também as que produzem mais e obtêm os menores custos 
de produção por litro de leite, refletindo em maiores margens e lucros. 
Assim, a combinação de rebanho especializado com escala de produção 
(volume de produção) pode fazer da atividade leiteira um bom negócio.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

É possível concluir que o conjunto de firmas analisadas apresen-
tou elevado grau de eficiência técnica (80,17%). Contudo, ainda há um 
espaço para o crescimento da eficiência das unidades, principalmente 
quando se leva em consideração a existência de importante diferencia-
ção entre os níveis de eficiência encontrados, bastando para isso utilizar 
racionalmente os fatores de produção. 

Em relação à fronteira de produção, a variável que contribui em 
maior proporção para elevar o nível da renda dos produtores é a despesa 
com a contratação de mão de obra, o que pode ser fundamental para a 
fixação do homem no campo e o desenvolvimento local. Pelo lado das 
variáveis explicativas da ineficiência, a composição racial do rebanho é 
a mais significativa para a redução do nível de ineficiência técnica, daí a 
importância de se realizar investimento público e privado no melhora-
mento genético do rebanho.

Observou-se também a existência de correlação positiva entre a 
eficiência técnica e o volume de leite produzido, traduzindo-se em efei-
to-escala, o qual deve estar relacionado com a maior especialização e 
maior produtividade do rebanho. Em consonância com os investimen-
tos na melhoria da raça, deve-se buscar também capacitar a mão de obra 
como forma de aprimorar as práticas de manejo e possibilitar maior 
produção e melhor qualidade do leite produzido, refletindo em maiores 
ganhos de produtividade e de renda para os produtores.
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 Conclusão de grande relevância da pesquisa diz respeito ao fato de 
que produtores com melhores índices técnicos e maiores taxas de eficiên-
cia são também aqueles com menores custos unitários e melhores taxas 
de rentabilidades no negócio. Por fim, pode-se observar que, mesmo en-
tre os produtores com melhor desempenho técnico e econômico, existe 
uma parcela com renda líquida negativa. Desse modo, é importante que 
estudos mais aprofundados sejam realizados sobre a contribuição relativa 
dos diferentes itens que compõem os custos de produção, principalmente 
a partir de um acompanhamento sistemático junto aos produtores, e não 
de apenas um levantamento de dados do tipo cross-section. Esse procedi-
mento pode permitir avanços na compreensão da formação dos custos e 
na formalização de políticas públicas capazes de estabelecer diretrizes que 
possam ajudar no desenvolvimento da atividade no Estado.

REFERÊNCIAS

BARROS, E. S.; COSTA, E. F.; SAMPAIO, Y. Análise de eficiência das 
empresas agrícolas do polo Petrolina/Juazeiro utilizando a fronteira pa-
ramétrica Translog. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 42, n. 
4, p. 597-614, 2004.

BATTESE, G. E.; CORRA, G.S. Estimation of a Production Frontier 
Model: with application to the Pastoral Zone of Eastern Australia. Jour-
nal of Agricultural Economics, v.21, p.169-179, 1977.

CAMPOS, R. T. Tipologia dos produtores de ovinos e caprinos no Estado 
do Ceará. Revista Econômica do Nordeste, v. 34, n. 1, p. 85-112, 2003.

GOMES, A. P. Impactos das transformações da produção de leite no 
número de produtores e requerimentos de mão de obra e capital. 
1999. 161f. Tese (Doutorado em Economia Rural) - Universidade Fede-
ral de Viçosa, Viçosa, 1999.

GOMES, A. T. Gerenciamento da atividade leiteira. Jornal da Produção 
de Leite – PDPL/RV, v. 17, n. 197, 2005.



50 Francisco Dreno Viana da Silva | Robério Telmo Campos | Rosemeiry Melo Carvalho | Kilmer Coelho 
Campos

GOMES, S. T. A economia do leite. Coronel Pacheco, MG: EMBRAPA-
-CNPGL, 1996. p. 69-80.

IBGE. Pesquisa pecuária municipal. 2016. Disponível em: http://www.
sidra.ibge.gov.br/. Acesso em: dez.2018.

JANK, M. S.; GALAN, V. B. Competitividade do sistema agroindus-
trial do leite. São Paulo: PENSA-USP, 1998.

KODDE, D.A; PALM, F.C. Wald criteria for jointly testing equality and 
inequality restrictions. Econométrica, v.54, p.1243-1248,1986.

MAGALHÃES, K. A. Análise da eficiência e do perfil socioeconômico dos 
produtores de leite do Município de Sobral-Ceará. 2005. 84f. Dissertação 
(Mestrado em Economia Rural) - Universidade Federal do Ceará, 2005.

MARTIN, N. B.; SERRA, R.; OLIVEIRA, M. D. M.; ÂNGELO, J. A.; 
OKAWA, H. Sistema integrado de custos agropecuários – CUSTAGRI. 
Informações Econômicas, v. 28, n. 1, p. 07-28, 1998.

MATSUNAGA, M., BEMELMANS, P. F., TOLEDO, P. E. N.; DULLEY, 
R. D.; OKAWA, H.; PEROSO, I. A. Metodologia de custo de produção 
utilizado pelo IEA. Agricultura em São Paulo, São Paulo, v. 23, n. 1, 
p.123-139, 1976.

SOUZA, D. P. H. Avaliação de métodos paramétricos e não paramétri-
cos na análise da eficiência da produção de leite. 2003. 136f. Tese (Dou-
torado em Ciências) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2003.

TUPY, O.; SHIROTA, R. Eficiência econômica na produção de frango 
de corte. Informações Econômicas. São Paulo, v.28, n.10, p.25-40, 1998.

ZOCCAL, R.; MARTINS, P. C.; CARNEIRO, A. V.; REIS FILHO, R. J. C. NO-
GUEIRA, J. N. A. Competitividade da cadeia produtiva do leite no Ceará: 
produção primária. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2008, 384 p.

WILKINSON, J. Competitividade da indústria de laticínios. Estudo 
da Competitividade da Indústria Brasileira, São Paulo: IE/UNICAMP, 
1993.



51

CAPÍTULO II

ANÁLISE DO USO DE INSTRUMENTOS DE 
GESTÃO FINANCEIRA EM EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE MARACAJU/

MS/BRASIL

Vinícius Wanginiak Oliveira
Rosemar José Hall

Thiago Bruno de Jesus Silva
José Jair Soares Viana

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar aspectos da utilização de instrumentos de 
gestão financeira em empreendimentos agrícolas no município de Ma-
racaju/MS/Brasil. A força agrícola de Maracaju na a economia nacional 
o coloca entre os 20 maiores municípios produtores de soja e milho do 
país. Aplicou-se questionário estruturado com questões fechadas e de 
múltipla escolha a uma amostra de 50 produtores e gestores. A análise 
dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva. Os resultados 
mostram que na maioria das propriedades a gestão financeira apoia-se 
na utilização de instrumentos de controle financeiro (planilhas eletrôni-
cas e software ERP). Além disso, verificou-se que os produtores delegam 
parte das funções operacionais a encarregados e investem o lucro no 
próprio negócio. Outro resultado evidenciado é a iniciativa de redução 
de risco por meio da fixação do preço de venda do produto antes do 
plantio acontecer. Com a evolução da profissionalização nas proprie-
dades a tendência é de o produtor se tornar gestor - dedicando maior 
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parte de seu tempo aos aspectos estratégicos do negócio como a análise 
do mercado de matéria prima, o gerenciamento financeiro e o controle 
de custos -, e delegar a outros profissionais os aspectos operacionais do 
empreendimento. 

1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio é um dos setores que tem apresentado cresci-
mento significativo e constante ao longo dos últimos anos (ZANCHET; 
FRANCISCHETTI JUNIOR, 2006), sendo um dos responsáveis pelos 
superávits da balança comercial do país (MAPA, 2018). Além da movi-
mentação de bilhões de reais em recursos, o agronegócio gerou somente 
em junho de 2017 36,8 mil novos postos de trabalho (BRASIL, 2017). As 
atividades do agronegócio respondem por mais de um terço dos empre-
gos diretos criados no país e, simultaneamente, tem batido recordes de 
produção (ZANCHET; FRANCISCHETTI JUNIOR, 2006). 

Se, em anos anteriores, a maior exigência por competitividade 
era concentrada no comércio e na indústria, hoje ela bate à porta dos 
empresários rurais que precisam se aperfeiçoar em relação às técnicas 
administrativas, financeiras e de custos, uma vez que a gestão financei-
ra de qualquer empreendimento é fundamental para sobrevivência do 
negócio e para sua capacidade de crescimento (ASSAF NETO, 2011). 

No caso da agricultura, esse aspecto se torna mais relevante, ten-
do em vista que, diferentemente de outros setores econômicos, não tem 
a capacidade de formação de preço – este é determinado pelo mercado. 
Assim, para que o empresário rural desenvolva seu negócio de forma 
rentável ele deve buscar a redução de custos de produção e gestão finan-
ceira eficiente (CORRÊA, 2014).  

Nesse aspecto, produtores têm evidenciado a preocupação com 
sua formação profissional e com a melhoria da qualificação da mão de 
obra que emprega. Chassot (2016), ao abordar o controle e o planeja-
mento de uma pequena empresa de agronegócio do Rio Grande do Sul, 
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salienta que o controle e o planejamento financeiro são importantes para 
a empresa, especialmente no que ser refere à previsão de recursos para 
períodos negativos de caixa e ao tempo necessário para minimiza-los. 

Diante do exposto, este estudo pretende responder a seguinte 
questão: em que nível se encontra a utilização de instrumentos de ges-
tão financeira pelos empreendimentos agrícolas do município de Ma-
racaju/MS? O objetivo é analisar aspectos da utilização de instrumen-
tos de gestão financeira por empreendimentos agrícolas no referido 
município. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o objetivo de descobrir os diferentes perfis de produtores, 
é necessário destacar alguns instrumentos de gestão que melhoram as 
tomadas de decisão, como capital de giro, gestão de passivo e de recebí-
veis, fluxo de caixa, estoques agrícolas e capital de terceiros.

2.1 Capital de Giro

 As empresas precisam de ativos circulantes para sustentar suas 
atividades operacionais (ASSAF NETO, 2011). A disponibilidade de ca-
pital de giro é chave para a administração financeira eficiente, não só 
para a análise de caixa, mas também para as estratégias de crescimento 
e lucratividade do empreendimento, aproveitando assim as oportunida-
des do negócio (CORTES, 2014). 

Capital de giro refere-se aos recursos correntes (curto prazo) da 
empresa, geralmente identificados como aqueles capazes de serem con-
vertidos em caixa no prazo máximo de um ano (ASSAF NETO; SILVA, 
2012). Porém, a delimitação de um ano não costuma ser seguida por 
empresas cujo ciclo de produção-venda-produção ultrapasse esse pra-
zo (estaleiros, atividade rural etc.), prevalecendo nessa situação o ciclo 
operacional para se definir os recursos correntes. Os elementos do capi-
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tal de giro são identificados no ativo circulante e passivo circulante, ou 
seja, em curto prazo. 

O giro operacional corresponde aos ativos de curto prazo nor-
malmente utilizados nas atividades operacionais das empresas, deno-
minados ativos circulantes operacionais (EHRHARDT; BRIGHAM, 
2012, p. 61). Porém, nem todos os ativos circulantes são operacionais. 
Por exemplo, investimentos em títulos de curto prazo geralmente são 
resultados de decisões de investimento e não uma consequência natural 
das atividades operacionais. Portanto, investimentos de curto prazo são 
ativos não operacionais e normalmente são excluídos do cálculo dos 
ativos circulantes operacionais (EHRHARDT; BRIGHAM, 2012). 

Alguns passivos circulantes – especialmente contas a pagar e pro-
visões – surgem no curso normal das operações e por isso são denomi-
nados passivos circulantes operacionais. No entanto, semelhante aos ati-
vos circulantes, os passivos circulantes possuem exceções operacionais, 
por exemplo, os títulos a pagar aos bancos. A regra é que, se o passivo 
é oneroso (sobre o qual incidem juros), ele não é passivo operacional 
(EHRHARDT; BRIGHAM, 2012). É por esse motivo que, no cenário do 
agronegócio, os custeios ficam de fora do passivo operacional por terem 
a incidência de juros em suas operações de curto prazo. 

Em meio às entradas e saídas de caixa em um curto período fi-
nanceiro, principalmente operacional, o capital de giro se insere no con-
texto das decisões financeiras de curto prazo, envolvendo a administra-
ção de ativos e passivos circulantes. Toda empresa deve buscar um nível 
satisfatório de capital de giro de maneira a garantir a sustentação de sua 
atividade operacional (EHRHARDT; BRIGHAM, 2012). 

Nesse cenário, dependendo da necessidade do capital de giro 
para o período, uma alternativa utilizada por empresários é a obtenção 
de recursos provenientes de terceiros via empréstimos e financiamen-
tos. O custo do capital de terceiros varia conforme as diferentes taxas de 
juros cobradas pelos agentes financeiros. A variedade de taxas disponí-
veis no mercado deve-se, entre outras razões, aos prazos envolvidos, às 
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condições estabelecidas entre aplicadores e captadores de recursos, ao 
risco inerente à operação e às garantias estabelecidas e condições gerais 
da economia (ASSAF NETO; SILVA, 2012). 

Os quatro fatores básicos que afetam o custo do capital são: opor-
tunidades de produção, preferências de tempo para consumo, risco e 
inflação (EHRHARDT; BRIGHAM, 2012). Por oportunidades de pro-
dução, entende-se a capacidade de transformar capital em benefícios. 
Dessa forma, a oportunidade de negócios não é perdida e fica a cargo 
do empresário rural conseguir produzir e dar retorno sobre o capital 
captado. 

2.2 Gestão de Passivo 

Iudícibus (2010) define as contas a pagar dentro passivo de acor-
do com o seu vencimento, isto é, aquelas contas que serão liquidadas 
mais rapidamente integram um primeiro grupo e as demais que serão 
pagas num prazo mais longo formam outro grupo. No passivo circulan-
te estão relacionadas todas as contas a curto prazo, ou seja, contas que 
terão seu vencimento até o fim do exercício social ou do ciclo operacio-
nal da empresa (ASSAF NETO, 2012). O passivo circulante é represen-
tado pelas obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano, 
tais como contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou 
matérias-primas, impostos a recolher (para o governo) e empréstimos 
bancários que vencerão nos próximos 360 dias (IUDÍCIBUS, 2010).

Por sua vez, o passivo não circulante se refere a todas as obri-
gações da empresa cujo vencimento ocorrerá após o término do exer-
cício seguinte ao encerramento do balanço, ou que apresentam prazo 
de liquidação superior ao ciclo operacional da empresa (ASSAF NETO, 
2012), ou seja, as dívidas da empresa que serão liquidadas com prazo 
superior a um ano, tais como financiamentos, títulos a pagar, etc. (IU-
DÍCIBUS, 2010).
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2.3 Gestão de Recebíveis 

A gestão dos recebíveis foca sua análise no giro de valores a re-
ceber, índice obtido da relação entre as vendas a prazo e o montante de 
valores a receber, apurados no final de um período (ASSAF NETO; SIL-
VA, 2012, p. 169).  Os diversos valores a receber constantes desse item 
são avaliados, desde que relevantes, de acordo com a Lei nº 11.638/07, 
pelo seu valor de mercado (ou valor equivalente) (ASSAF NETO, 2012, 
p. 62) e decorrentes de vendas de mercadorias ou prestação de serviços a 
prazo (IUDÍCIBUS, 2010). Os ativos de menor liquidez (transformam-
-se em dinheiro mais lentamente) são os realizáveis em longo prazo, 
como bovinos (IUDÍCIBUS, 2010). 

2.4 Fluxo de Caixa 

O fluxo de caixa é um instrumento que relaciona as entradas e saí-
das de recursos monetários em determinado período de tempo (ASSAF 
NETO; SILVA, 2012). Os fluxos de caixa são valores em moeda corrente 
calculados por unidade de tempo, formando uma proposta de investi-
mento (diária, semanal, mensal) que atenda a necessidade do usuário 
(NORONHA, 1987). Considerar o fluxo de caixa um instrumento ge-
rencial não significa que a empresa vai prescindir da contabilidade e dos 
relatórios gerenciais por ela gerados. Ao contrário, os relatórios geren-
ciais emitidos pela contabilidade aliados ao fluxo de caixa aperfeiçoam 
gerenciamento financeiro e as decisões tomadas. 

Estudar o fluxo de caixa é compreender o processo de formação 
de liquidez na organização. A geração de caixa é tão imprescindível 
quanto a geração de lucro, pois a quebra das empresas ocorre não so-
mente pela falta de lucro, mas também pela negatividade do caixa (FAR-
BER, 2014). Um dos problemas mais sérios na empresa rural é a falta de 
disponibilidade de dinheiro para saldar compromissos de curto prazo. 
Isso se deve ao fato de a receita rural ocorrer apenas semestralmente, 
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enquanto os compromissos operacionais, investimentos e empréstimos 
mantém vencimentos mensais (NORONHA, 1987). Para suprir a diver-
gência entre entrada e saída de dinheiro, torna-se indispensável o uso de 
uma série de artifícios, às vezes caros, para atender as necessidades de 
curto prazo (NORONHA, 1987). 

O subperíodo do fluxo de caixa pode ser um, dois ou mais 
meses. Entretanto, quanto maior, mais difícil se torna a análise do 
déficit (ou superávit) ocorrido e menos úteis serão tais informações 
para futuras previsões da empresa (MATTOS, 1999). Nesse senti-
do, as demonstrações de fluxo de caixa podem ser divididas em dois 
grupos: entradas e saídas de caixa. As entradas englobam a soma de 
todas as entradas de caixa, em cada subperíodo de tempo, exceto o 
caixa inicial, as novas dívidas contraídas e as retiradas das aplicações 
financeiras da empresa rural, durante o período contábil. Já as saí-
das de caixa equivalem à soma de todas as saídas de caixa, em cada 
subperíodo e tempo, exceto pagamentos de principais dívidas, apli-
cações financeiras e saldo final de caixa (MATTO, 199). O Superávit/
déficit é a diferença entre o total de entradas e de saídas de caixa, em 
cada subperíodo de tempo. 

É importante assinalar que o comportamento do fluxo de caixa 
será influenciado por diversas variáveis, dentre as quais se destacam o 
setor de atuação da empresa, o ambiente econômico, a fase do ciclo de 
vida da empresa e a existência dos novos projetos de investimentos (AS-
SAF NETO; SILVA, 2012). 

2.5 Estoques Agrícolas 

Os estoques são materiais, mercadorias ou produtos fisicamente 
disponíveis pela empresa, com expectativa de ingresso no ciclo de pro-
dução, de seguir seu curso produtivo normal, ou de serem comerciali-
zados (ASSAF NETO, 2012). No caso de indústria, são formados por 
matéria prima, materiais indiretos de fabricação, produtos em processo 
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de produção, produtos acabados e outros materiais que os compõem 
(ASSAF NETO, 2012; IUDICIBUS, 2010). 

Os estoques rurais podem ser divididos em: estoques de produtos, 
que compreendem o milho, a soja, aveia etc.; estoque de culturas anuais 
em crescimento, que são os garrotes em crescimento, laranja em fase pro-
dutiva entre outros; e os estoques de insumos e materiais de consumo, 
que são os recursos usados no processo produtivo como, por exemplo, 
sementes, fertilizantes, defensivos e corretivos (MATTOS, 1999). 

Esses produtos de estoque, no mercado de negócios, são denomi-
nados de Commodities - produtos de origem primária transacionados 
nas Bolsas de Mercadorias, normalmente em estado bruto ou com pe-
queno grau de industrialização (BRANCO, 2008, p. 12). 

As Commodities são negociadas para entrega futura. Diferente do 
que acontece no porto, não há movimento físico de produtos nas Bolsas 
de Mercadorias. O que se negocia são contratos futuros, ou seja, garan-
tias de compra e venda de produtos em uma data futura (BRANCO, 
2008). Dessa forma, os produtos acabados em posse dos empresários 
rurais já se encontram, em boa parte, negociados como Commodities. 

2.6 Capital de Terceiros 

O mercado de crédito visa, fundamentalmente, suprir as neces-
sidades de caixa de curto e médio prazos dos vários agentes econômi-
cos, seja por meio da concessão de créditos às pessoas físicas, seja por 
empréstimo e financiamentos às empresas (ASSAF NETO, 2011, p. 65). 
As operações desse mercado, dentro de uma política de especialização 
do Sistema Financeiro Nacional, são tipicamente realizadas por insti-
tuições financeiras bancárias (bancos comerciais e múltiplos) (ASSAF 
NETO, 2011, p.65). As atividades dos bancos, que buscam sobretudo 
reforçar o volume de captação de recursos, têm evoluído para um pro-
cesso de diversificação de produtos financeiros e também na área de 
serviços prestados. 



59ANÁLISE DO USO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA EM EMPREENDIMENTOS 
AGRÍCOLAS NO MUNICÍPIO DE MARACAJU/MS/BRASIL

No processo de intermediação financeira para as operações de 
crédito, uma instituição pode atuar como sujeito ativo (credor de em-
préstimos de recursos), ou passivo (devedor de recursos captados). Nes-
te caso, a instituição financeira recebe recursos de poupador, funding 
da operação de crédito, assumindo a obrigação de devolver o principal 
acrescido de juros. No Crédito Rural a opção de investimento que o 
funding possui é a LCA (Letra de Crédito Agrícola), pela qual a insti-
tuição financeira fica na posição passiva com o credor dos recursos que 
escolheu a opção LCA para obter ganhos futuros (ASSAF NETO, 2011). 

O Crédito Rural foi institucionalizado no Brasil através da Lei 
nº 4.829/65, e tem sido o principal e mais importante instrumento uti-
lizado pelo Governo para execução de sua Política Agrária (GUIMA-
RÃES, 1974, p. 17). Conforme o Artigo 2º da referida Lei, considera-se 
Crédito Rural o suprimento de recursos financeiros por entidades pú-
blicas e estabelecimentos de crédito particulares, a produtores rurais 
ou a suas cooperativas, para aplicação exclusiva em atividades que se 
enquadrem nos objetivos indicados na legislação em vigor (GUIMA-
RÃES, 1974). 

Dessa forma, o Governo influenciou através de suas autoridades 
monetárias o fluxo financeiro para um setor considerado fundamental 
para o desenvolvimento da política econômica nacional, o agronegócio, 
via crédito rural (MELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 2010). Outro aspecto 
a ser destacado, num contexto histórico-evolutivo, é o fato de o Brasil 
possuir arraigada “cultura inflacionária”, isto é, seus agentes continuam 
suscetíveis a crises de confiança com relação ao valor da moeda nacio-
nal e há muitos ajustes estruturais ainda a serem realizados entre em-
presas, trabalhadores e dentro do próprio Governo (MELLAGI FILHO; 
ISHIKAWA, 2010). 

O crédito rural, mesmo em tempos de instabilidade, possui pro-
teção do Governo desde sua criação, pois ao ser concedido aos produ-
tores rurais a taxas de subsidiadas, inferiores a taxa de inflação vigente 
no país, representa a maneira mais eficaz de capitalizar o setor agrícola 
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(GUIMARÃES, 1974, p. 19). Uma operação que incentiva o setor agrí-
cola e valoriza o mercado nacional é o Finame Agrícola, que correspon-
de aos “financiamentos realizados por meio de instituições financeiras 
credenciadas, sem limite de valor, para aquisição de máquinas e imple-
mentos agrícolas novos, de fabricação nacional” (MELLAGI FILHO; 
ISHIKAWA, 2010, p.129). 

Para o financiamento das operações, produtores contam com as 
cooperativas de crédito. Estas atuam basicamente no setor primário da 
economia com o objetivo apoiar a comercialização de produtos rurais e 
facilitar seu escoamento (MELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 2010, p.131). 
São uma espécie de sociedade cooperativa, na qual produtores se asso-
ciam por meio de contratos sociais, se obrigando a contribuir com bens 
e serviços para a realização de atividade econômica de interesse comum 
fins lucrativos (BENETTI, 1994, p. 9). 

O Banco Central (BC), através da Resolução nº 2.193, de 
31/08/1995, autorizou a constituição de bancos comerciais com par-
ticipação exclusiva de cooperativas de crédito, com atuação restrita à 
Unidade da Federação de sua sede. O BC autorizou que as cooperativas 
de crédito abrissem seus próprios bancos comerciais. A vantagem daí 
advinda seria de que o produtor rural, gerador e controlador do fluxo 
financeiro do dinheiro, seria ao mesmo tempo o mantenedor desses re-
cursos (MELLAGI FILHO; ISHIKAWA, 2010). 

Essa alavancagem financeira com recursos de terceiros de ime-
diato pode ser considerada um projeto inviável, com taxas de retorno 
abaixo do esperado, porém torna-se viável quando se consegue uma li-
nha de financiamento a juros subsidiados (KASSAI et al., 2000). Um 
fator importante com relação à alavancagem realizada é que estimula o 
desenvolvimento de uma nação, pois o agricultor não deve ser encarado 
apenas como produtor de bens primários, mas também como consu-
midor em potencial que necessita de diversos produtos e serviços dos 
demais setores (GUIMARÃES, 1974). 
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3 METODOLOGIA

Para identificar a utilização de instrumentos de gestão financei-
ra por empreendimentos agrícolas, esta pesquisa utilizou a abordagem 
quantitativa. A pesquisa foi realizada no município de Maracaju no es-
tado do Mato Grosso do Sul (MS)/Brasil. Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2014, Maracaju obteve um PIB 
total de R$ 1,59 bilhão de reais. Os dados foram coletados por meio de 
questionário estruturado, com questões fechadas e de múltipla escolha, 
aplicado aos 50 (cinquenta) produtores e gestores rurais que aceitaram 
responder questões sobre o perfil pessoal e do empreendimento e, prin-
cipalmente, sobre o uso de instrumentos financeiros para tomada de 
decisões.

A coleta de dados ocorreu no período de 28 de junho a 28 de 
julho de 2017. Para o tratamento dos dados, utilizou-se a estatística des-
critiva. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Apresenta-se nas Tabelas 1 a 5 a caracterização dos respondentes, 
iniciando-se pela faixa etária dos respondentes, conforme Tabela 1:

Tabela 01: Faixa etária
Em qual faixa etária se 

encontra hoje
Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Entre 18 à 30 anos 8 8 16% 16%
Entre 31 à 40 anos 10 18 20% 36%
Entre 41 à 60 anos 28 46 56% 92%
61 anos ou mais 4 50 8% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.
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Percebe-se pela Tabela 1 que 56% dos entrevistados se encontram 
na faixa de 41 a 60 anos, 20% entre 31 a 40 anos, 16% tem entre 18 a 
30 anos e 8% tem idade acima de 61 anos. O número dos mais novos à 
frente do negócio é baixo e apresenta uma evolução até chegar ao grupo 
de 41 a 60 anos. 

Tabela 02: Função dentro da empresa 
Qual sua função dentro da 

empresa
Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Gestor 16 16 32% 32%
Produtor 34 50 68% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 2 mostra que 68% dos respondentes são produtores, 
atuando diariamente no campo e nas atividades rotineiras como cultivo 
e tratos das plantações, enquanto 32% são gestores, aqueles que traba-
lham diariamente com a tomada de decisões em escritórios, analisam 
dados e checam preços e câmbio para melhorar a comercialização e 
aumentar as margens de lucro. Segundo Ulrich (2009), historicamen-
te o homem do campo tem se dedicado a produzir alimentos e deixar 
a gerência de suas propriedades ao encargo de contadores e pessoas 
mais qualificadas para auxiliá-lo na tarefa de organização contábil. Esse 
processo determinou um distanciamento entre o homem do campo e 
o conhecimento dos conceitos e técnicas de gestão empresarial. Nesse 
aspecto, produtor se diferencia de gestor (ULRICH, 2009). 

A Tabela 3 evidencia que 80% dos entrevistados são homens e 
20% são mulheres, o que indica predomínio do sexo masculino na ati-
vidade. Segundo Leal (2017), mulheres que desempenham funções de 
destaque, seja na área rural ou não, ainda sofrem com a resistência do 
público masculino e precisam demostrar muito potencial para ganha-
rem credibilidade. 
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Tabela 03: Estado civil 
Qual seu 
gênero

Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Masculino 40 40 80% 80%
Feminino 10 50 20% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa. 

Quanto ao nível de escolaridade, a Tabela 4 mostra que 28% 
dos entrevistados terminaram o ensino médio, 36% concluíram o 
ensino superior e 6% possuem pós-graduação. Isso pode ser atribuí-
do ao fato de o ensino universitário nacional ser mais restrito nas 
décadas de 70 e 80, sendo que na década de 90 houve uma expansão 
que pode ter influenciado a população a dar sequência nos estudos, 
resultado do aumento significativo de Instituições de Ensino Supe-
rior (IES) e de matrículas que ocorreram a partir dos anos de 1990 
(BARROS, 2015).

Tabela 04: Nível de escolaridade

Qual seu nível de escolaridade
Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Sem escolaridade 0 0 0% 0%
Fundamental incompleto 3 3 6% 6%
Fundamental completo 6 9 12% 18%
Médio incompleto 3 12 6% 24%
Médio completo 14 26 28% 52%
Superior incompleto 3 29 6% 58%
Superior completo 18 47 36% 94%
Pós Graduação 3 50 6% 100%
  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.



64 Vinícius Wanginiak Oliveira | Rosemar José Hall | Thiago Bruno de Jesus Silva | José Jair Soares Viana

Em relação ao tempo de atuação no empreendimento, os resul-
tados da Tabela 5 apresentaram diferenças significativas. As possibili-
dades de atuação no ramo variam, desde negócios de pai para filho, de 
empresários comerciais que adquiriram terras, de estudantes universi-
tários que entram na atividade após formação, entre outras. A menor 
percentagem dos que estão no ramo de 0 a 5 anos (14%) comparada à 
maior percentagem dos mais experientes indica tendência de uma tran-
sição lenta na atividade. 

Tabela 05: Tempo na produção agrícola de grãos

Tempo na produção 
agrícola de grãos

Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acu-
mulado

0 à 5 anos 7 7 14% 14%
6 à 15 anos 18 25 36% 50%
16 à 30 anos 12 37 24% 74%
31 anos ou mais 13 50 26% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Com o intuito de identificar as características dos empreendi-
mentos pesquisados, foram feitas questões acerca das propriedades e 
das máquinas nelas utilizadas, cujos resultados encontram-se nas Ta-
belas 6 e 7. 

Considerando a classificação do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (INCRA, 2013) que determinou em 2013, para a 
região de Maracaju, que 1 módulo equivale a 40 hectares, a Tabela 6 re-
vela que as áreas de grande porte produtivo são predominantes, uma vez 
que 90% possuem áreas com 15 módulos ou mais. Os outros 10% dos 
empreendimentos são áreas de médio porte. Nenhum dos respondentes 
possui empreendimentos de pequeno porte.
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Tabela 06: Tamanho dos empreendimentos agrícolas pesquisados
Extensão dos 

empreendimentos agrícolas
Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado
0 à 40 hectares 0 0 0% 0%
40,1 à 160 hectares 0 0 0% 0%
160,1 à 600 hectares 5 5 10% 10%
600,1 à 1500 hectares 17 22 34% 44%
acima de 1500 hectares 28 50 56% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 7 evidencia que a maioria dos respondentes (62%) 
afirmou ter áreas próprias e de terceiros (arrendamentos) e apenas 
maquinário próprio. Para estes, o maquinário é capaz de operar 
nos dois tipos de áreas e isso possibilitou-lhes aumentar a extensão 
do negócio sem aumentar o investimento em máquinas de tercei-
ros. Alavancaram recursos apenas para as áreas de terceiros. O uso 
de máquinas de terceiros é baixo talvez pelas condições favoráveis 
para aquisição de máquinas, uma vez que instituições financeiras 
credenciadas ofertam linhas de crédito específicas para o agrone-
gócio, sem limite de valor, para aquisição de máquinas e imple-
mentos agrícolas novos de fabricação nacional (MELLAGI FILHO; 
ISHIKAWA, 2010). Outros 18% disseram que trabalham apenas 
com o que é de sua posse; 12% mostraram operar sob maior risco, 
uma vez que só possuem maquinários, sendo as áreas de terras per-
tencentes a terceiros. Isso aumenta seus gastos, implicando maior 
risco no resultado. 
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Tabela 07: Propriedade da(s) área(s) e dos maquinários

Propriedade da(s) área(s) e dos 
maquinários

Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Área(s) própria(s) e máquinas pró-
prias 9 9 18% 18%

Área(s) de terceiros(s) e máquinas 
própria(s) 6 15 12% 30%

Área(s) de terceiros(s) e máquinas 
própria(s) e de terceiros 1 16 2% 32%

Área(s) própria(s) e de terceiros 
com máquinas próprias 31 47 62% 94%

Área(s) própria(s) e de terceiros com 
máquinas próprias e de terceiros 3 50 6% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Buscou-se também identificar quais grãos o produtor prioriza 
cultivar tendo como parâmetro norteador o aspecto financeiro. Como 
se depreende da Tabela 8, a soja e o milho, respectivamente, dominaram 
em grau de importância. Comercializada em mercado global, a soja tem 
seus preços regulados nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. A es-
colha da Bolsa de Chicago como referência mundial se dá pela alta con-
centração da oferta e demanda dos principais países produtores e im-
portadores neste mercado. Além disso, é a Bolsa mais antiga do mundo, 
fundada em 1848, e é considerada referência consolidada no mercado. 
O mesmo vale para o milho. 

O feijão apareceu como terceira opção de cultivo. Segundo 
pesquisa da Embrapa no Mato Grosso do Sul a produção do feijão 
pode ser realizada duas vezes no período do milho, em Abril e em 
Agosto. Seu mercado nacional é grande, porém não é atrativo pro-
duzir em escala, uma vez que seus preços são inconstantes. Para a 
Embrapa (2002) apud Ferreira, Del Peloso e De Faria (2002), esse é 
um dos pontos de estrangulamento do agronegócio do feijão, exa-
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cerbado por frequentes ocorrências de falhas nas previsões de seu 
mercado. 

Os demais grãos são produzidos por poucos ou nenhum produ-
tor, o que pode decorrer de clima não propício na região para algumas 
culturas e do costume dos produtores com o ciclo de produção da safra 
de soja e da safrinha do milho, respectivamente. 

Tabela 08: Grau de importância financeira na escolha dos grãos
Grãos produzindo por 
ordem de importância 

financeira

Frequência absoluta
Fi 

acumuladoFi 1º Fi 2º Fi 3º Fi 4º Fi 5º Fi 6º

Arroz 0 0 0 1 1 0 2
Aveia 0 0 7 4 1 0 12
Feijão 0 0 20 1 0 0 21
Milho 0 50 0 0 0 0 50
Soja 50 0 0 0 0 0 50
Outros Grãos 0 0 5 7 1 1 14

  50 50 32 13 3 1

Fonte: dados da pesquisa.

Nas Tabelas a seguir apresenta-se os resultados quanto à forma de 
comercialização da produção, ferramentas de controle financeiro, aná-
lise de fluxo de caixa, previsão de pagamentos, registros de pagamentos 
e recebimentos e outros aspectos da gestão financeira das propriedades. 

Na Tabela 9 encontram-se os resultados sobre a forma de comer-
cialização dos grãos produzidos nas propriedades pesquisadas. Percebe-
-se que 36% dos entrevistados comercializam seus produtos conforme 
a necessidade de fluxo caixa, opção essa que, de certo modo, equivale à 
comercialização sob a forma de contratos futuros, somando 34% do to-
tal. Com isso, as receitas ocorrem de maneira semestral, com os maiores 
vencimentos sendo quitados após a colheita em planos safra. 
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Tabela 09: Comercialização da produção

Como é feita a comercialização 
da produção?

Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

A produção é vendida conforme 
necessidade de fluxo de caixa 18 18 36% 36%

Através de contratos futuros 17 35 34% 70%

A produção fica estocada 
aguardando melhores preços no 
mercado

11 46 22% 92%

Outra: 4 50 8% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Quando questionados acerca de quais instrumentos finan-
ceiros utilizam, 72% dos entrevistados informaram o fluxo de caixa 
e 62% o orçamento. Verifica-se também que 46% se apoiam em 
sistemas de gestão informatizados. Essa ferramenta, antes encara-
da como despesas sem retorno, vêm ganhando espaço na adminis-
tração rural. Atualmente existem vários sistemas especializados no 
setor rural que oferecem módulo de controle financeiro, de custos, 
estoque e outros que aumentam o conhecimento e auxiliam em to-
madas de decisão. 

O controle de estoque recebe especial atenção por 30% dos 
entrevistados. Esse resultado mostra que boa parte dos responden-
tes procuram evitar prejuízos por falta de monitoramento dos es-
toques. A análise das demonstrações contábeis e o planejamento 
tributário fecham a questão apresentando baixo índice de utiliza-
ção, 8% e 6% respectivamente. Esses resultados são apresentados 
na Tabela 10.
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Tabela 10: Ferramentas de gerenciamento
Quais ferramentas ou controles 

contábil-gerenciais são utilizados 
pela empresa no seu gerenciamento? 

(Marque as que forem utilizadas) 

Frequência abso-
luta Frequência relativa

Fi Fi acumu-
lado Fi % Fi % acu-

mulado

Orçamento 31 31 62% 62%
Sistema de gestão informatizado 23 54 46% 108%
Fluxo de caixa 36 90 72% 180%
Análise das demonstrações contábeis 4 94 8% 188%
Planejamento tributário 3 97 6% 194%
Controle de estoques 15 112 30% 224%

  50   224%  

Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à frequência de análise do fluxo de caixa, a Tabela 11 
mostra que todos os entrevistados afirmaram utilizar esse instrumento, 
variando os períodos conforme o movimento. Para 52% dos responden-
tes, a análise do fluxo de caixa é diária, e para 24% a análise é semanal. 
A maior atenção ao fluxo de caixa possibilita a tomada de decisões de 
maneira mais precisa e confiável em curto espaço de tempo.

Tabela 11: Periodicidade do fluxo de caixa

Caso elabore fluxo de caixa (controle de 
entradas e saídas de dinheiro do caixa 

ou banco), qual a  periodicidade?

Frequência ab-
soluta

Frequência rela-
tiva

Fi Fi acumu-
lado Fi % Fi % acu-

mulado
Diário 26 26 52% 52%
Semanal 12 38 24% 76%
Mensal 9 47 18% 94%
Semestral 3 50 6% 100%
Outro 0 50 0% 100%
 50  100%  

Fonte: dados da pesquisa.
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Pela Tabela 12 verifica-se que para 66% dos entrevistados a área 
de maior preocupação é a financeira. Isso evidencia o zelo que estes 
têm para com a manutenção de seus nomes em dia, evitando restri-
ções que possam inviabilizar negócios, prejudicar a aquisição de mer-
cadorias e a contratação de empréstimos. Para 28%, os custos repre-
sentam a área mais preocupante e por isso possuem controle seguro 
das contas a pagar e receber. Isso possibilita a esse grupo de respon-
dentes maior ênfase no que é realizado, lançado e pago. Apenas 6% 
afirmaram que a área de maior preocupação é a tributária para fins de 
imposto de renda. 

Tabela 12: Prioridade administrativa

Com que área no escopo ad-
ministrativo a preocupação é 

maior:

Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumu-
lado

Financeira (contas a pagar e a 
receber) 33 33 66% 66%

Tributária (impostos) 3 36 6% 72%

Custos (energia, man. De má-
quinas, serviço de terceiros, 
alimentação)

14 50 28% 100%

Outra 0 50 0% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Pela Tabela 13 verifica-se que em 52% das propriedades, a res-
ponsabilidade pela previsão dos pagamentos é do próprio produtor; em 
44% é do encarregado administrativo e em 4% as previsões são realiza-
das por outros não especificados. 
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Tabela 13: Previsão de pagamentos
Por quem é feito a previsão das 

contas a pagar e receber:
Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Pelo produtor 26 26 52% 52%
Pelo encarregado administrativo/
contábil 22 48 44% 96%

Pelo escritório de contabilidade 0 48 0% 96%
Outros 2 50 4% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 14 evidencia que 72% dos respondentes têm suas contas regis-
tradas por seus encarregados administrativo/contábeis. Esse resultado demons-
tra que a maioria das propriedades possui um profissional contratado para dar 
apoio em sua administração; 22% afirmam que os registros são realizados pelos 
próprios produtores e 6% utilizam o serviço terceirizado da contabilidade.

Tabela 14: Registro dos pagamentos

Por quem é feito o registro dos 
pagamentos e recebimentos

Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Pelo produtor 11 11 22% 22%
Pelo encarregado administrivo/
contábil 36 47 72% 94%

Pelo escritório de contabilidade 3 50 6% 100%
Outros 0 50 0% 100%
 50  100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à ferramenta de auxílio à gestão, a Tabela 15 informa que 
36% dos empreendimentos utilizam planilhas eletrônicas junto com o 
software ERP, 26% utilizam exclusivamente planilhas eletrônicas, 22% 
utilizam apenas o sistema ERP, 12% controlam só de forma manual e 
4% disseram que nenhum dos métodos são aplicados ao seu negócio. 
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Tabela 15: Ferramenta ou software utilizado na gestão
Qual ferramenta ou software 

que auxilia na gestão?
Frequência absoluta Frequência relativa
Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado

Planilhas Excel ou semelhante 13 13 26% 26%
Sistemas ERP (informatizado) 11 24 22% 48%
Planilhas Excel junto com Sis-
tema ERP (informatizado) 18 42 36% 84%

Controle manual somente 6 48 12% 96%
Não se aplica 2 50 4% 100%
 50  100%  

Fonte: dados da pesquisa.

A Tabela 16 apresenta os motivos pelo quais os empresários ru-
rais buscam os serviços terceirizados da contabilidade. Verificou-se que 
80% buscam tais serviços para atender o Fisco e o Imposto de Renda 
(IR), 14% procuram os sérvios contábeis devido à exigência dos Bancos 
quanto à declaração do IR para levantamento de crédito, 4% apoiam-
-se nos serviços contábeis para o controle das contas e identificação de 
quais cultivos são mais rentáveis. Em complemento, 2% não utilizam os 
serviços terceirizados de contabilidade. 

Tabela 16: Utilidade do escritório contábil
Motivo do uso dos serviços contá-

beis do escritório terceirizado:
Frequência absoluta Frequência relativa

Fi Fi acumulado Fi % Fi % acumulado
Fisco/Imposto de Renda 40 40 80% 80%
Exigência do Imposto de Renda 
pelos bancos para tomada de em-
préstimos

7 47 14% 94%

Controle das contas e saber onde o 
retorno do investimento foi maior 2 49 4% 98%

Outros 0 49 0% 98%
Não utiliza 1 50 2% 100%

  50   100%  
Fonte: dados da pesquisa.
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Os resultados mostrados na tabela 17 fazem menção a um cená-
rio no qual o produtor obteve lucro após um período produtivo. Isso 
posto, em uma pergunta de múltipla escolha, por ordem de importân-
cia, os produtores opinaram sobre suas prioridades em investimentos. 

Tabela 17: Prioridade de investimento
No final de um ciclo positivo, haven-
do lucro contábil, qual é a prioridade 

(relevância) para o investimento?

Frequência absoluta

Fi 1º Fi 2º Fi 3º Fi 4º Fi  acumulado

Compra de máquinas e implementos 22 19 5 3 49
Aquisição de novas áreas 20 15 5 7 47
Investimento familiar 6 8 23 10 47
Aplicações financeiras 2 5 14 27 48

  50 47 47 47 -

Fonte: dados da pesquisa.  Nota: as respostas seguiram a ordem de 1 a 4, sendo 1 para 
mais relevante e 4 para menos relevante

Os resultados da Tabela 17 mostram que a primeira opção de in-
vestimento dos respondentes é a imobilização através da compra de má-
quinas e implementos, seguida pela imobilização via aquisição de novas 
áreas. Como segunda opção a ordem não foi alterada, mas os valores da 
Tabela 17 apresentam reduções do interesse em imobilizações devido à 
intenção de alguns entrevistados em alocar os recursos em investimen-
tos familiares ou aplicações financeiras. 

Como terceira opção ficou destacada a intenção em realizar gastos 
familiares, seja com educação, viagens, melhoria em residência entre outros. 
Por último, ficaram as aplicações financeiras, visto que após realizarem os 
investimentos considerados mais importantes, buscam proteger seus recur-
sos da inflação e ganhar com os juros pagos no mercado público e privado. 

Ainda buscou-se verificar quais formas são mais utilizadas para 
alavancar o capital e garantir os produtos necessários, cujos resultados 
estão dispostos na Tabela 18. 
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Tabela 18: Forma de pagamento da produção

Como é feito o pagamento do custo de 
produção anual?

Frequência 
absoluta Frequência relativa

Fi Fi acu-
mulado Fi % Fi % acu-

mulado

Financiamento bancário de 100% dos gastos 3 3 6% 6%

Parte Financiamento bancário parte recurso 
próprio 32 35 64% 70%

Vendas antecipada de grãos 6 41 12% 82%

Vendas antecipada de grãos e recursos pró-
prios 8 49 16% 98%

Recursos próprios em 100% dos gastos 1 50 2% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Percebe-se que 64% dos respondentes afirmaram que sua 
produção é custeada parte com recursos próprios e parte via crédi-
to rural, especificamente na modalidade de custeio: quando aten-
de às despesas do ciclo produtivo quitando as despesas normais 
(BANCO DO BRASIL, 2004). Outros 16% disseram quitar parte 
com recurso próprio e parte através da venda antecipada de grãos, 
também conhecida como barter. “O termo barter é utilizado de for-
mas diferentes na literatura. Para diversos autores, a sua definição 
é similar às operações de troca” (ARAKAWA, 2014, p. 29). Nesta 
modalidade, o produtor recebe os insumos do distribuidor ou do 
fabricante de insumos e entrega a produção combinada em con-
trato após a colheita com preços definidos muito antes do plantio 
(ARAKAWA, 2014). 

Por sua vez, 12% disseram que pagam tudo através das trocas, 
6% buscam as linhas de crédito agrícola, em especial os custeios para 
quitar toda safra. Apenas 2% afirmaram que pagam tudo com recursos 
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próprios. Nesse sentido, é válido destacar a participação de terceiros no 
capital de giro do empresário rural através de empréstimos em espécie e 
trocas, possibilitando manter o fluxo de caixa saudável e a produção em 
dia para quitação futura. 

Por fim, como último questionamento da pesquisa, tem-se na Ta-
bela 19 os resultados quanto à alavancagem do capital.

Tabela 19: Alavancagem de capital
Em um cenário hipotético onde uma área cul-
tivável aparece  com ótimo preço, irrecusável, 
o que fica mais viável para alavancar o capital 

necessário:

Frequência 
absoluta

Frequência re-
lativa

Fi Fi acu-
mulado Fi % Fi % acu-

mulado

Venda de grãos em época de preços médio/baixo 4 4 8% 8%

Captação de empréstimo hipotecado na espera 
de melhoras nos preços 28 32 56% 64%

Venda de máquinas e/ou implementos utilizados 
com menor frequência 4 36 8% 72%

Alocar recursos reservados inicialmente a outro 
investimento e assegurar sua realização. 14 50 28% 100%

  50   100%  

Fonte: dados da pesquisa.

Verifica-se que 56% dos respondentes optaram em ir atrás de ter-
ceiros para alavancar os recursos necessários, mesmo com a possibili-
dade de hipotecar algum bem. Assim protegem seu produto dos baixos 
preços do momento e ganham mais prazo para pagamento, mesmo sa-
bendo da incidência de juros. Outros 28% optaram por trocar de inves-
timento, desistindo do planejado e assim garantindo o novo negócio, 
enquanto 8% venderiam seus estoques em épocas de preços médios ou 
baixos, praticando uma troca de ativos sem contração de dividas, e os 
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8% restantes afirmaram ter como primeira atitude a venda bens móveis 
e equipamentos para levantar o capital. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou identificar aspectos da utilização de instru-
mentos de gestão financeira por empreendimentos agrícolas na cidade 
Maracaju/MS.

Verificou-se que 90% das áreas são de grande porte, de acordo 
com o INCRA, cujo foco é a produção de grãos (soja e milho). O fato de 
esses produtos serem negociados em Bolsa de Valores gera aos produto-
res maior segurança para planejar as compras de insumos e possibilida-
de de travar antecipadamente preços no mercado. Essas características 
podem fazer com que os respondentes sejam mais atentos à questão das 
finanças no empreendimento.

Evidenciou-se que mais de 60% dos entrevistados utilizam simul-
taneamente o fluxo de caixa e o orçamento como instrumentos de con-
trole financeiro e priorizam o controle financeiro em dia, evitando atra-
sos em pagamentos e recebimentos. Outros 28% vão além do controle 
financeiro, dando atenção especial aos custos de produção. Em mais de 
80% dos empreendimentos, a gestão financeira conta com a utilização 
de planilhas eletrônicas e/ou software (ERP) de controle gerencial. São 
resultados relevantes porque esses instrumentos de controle financeiros 
auxiliam na tomada de decisões de curto e longo prazo, e a preocupa-
ção com os custos, por sua vez, indica que os produtores/gestores estão 
avançando na análise de dados para além das rotinas financeiras coti-
dianas.

Outros resultados também evidenciaram aspectos da profissio-
nalização das propriedades, como o que indica que 72% dos respon-
dentes delegam a responsabilidade pelos pagamentos a um encarrega-
do. O apoio de profissionais no gerenciamento operacional do negócio 
libera o empresário para se dedicar às questões mais estratégicas, como 
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as decisões que envolvem a destinação do lucro, estrutura de capital e 
redução de riscos. Verificou-se que a maioria dos entrevistados prioriza 
o investimento do lucro no próprio negócio e capta recursos de terceiros 
para girar um período produtivo devido às facilidades proporcionadas 
pelas instituições financeiras. Identificou-se ainda que boa parte dos en-
trevistados fixam preço de venda do produto antes do plantio acontecer 
por meio de operação de barter - troca de insumos por produto acabado.

De maneira geral os resultados mostram que os entrevistados 
têm buscado ferramentas de gestão, para melhoria da tomada de de-
cisão, e investido em profissionais das áreas administrativa e contábil, 
para delegar-lhes parte das funções operacionais. A figura do produtor 
em cima de um trator ou colhedeira tem se tornado cada vez mais rara. 
A tendência é de o produtor se tornar gestor e focar sua atenção na 
análise do mercado de matéria prima, ao gerenciamento financeiro e ao 
controle de custos. Aspectos operacionais ficarão cada vez mais delega-
dos aos profissionais especializados.  
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CAPÍTULO III

IMPACTOS DE TECNOLOGIAS E 
DIVERGÊNCIAS DE POLÍTICAS SOBRE A 

COMPETITIVIDADE DA CACAUICULTURA NA 
BAHIA E NO PARÁ

Adrielli Santos de Santana
Naisy Silva Soares

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva apresentar o desempenho competitivo da cacaui-
cultura nos estados da Bahia e do Pará em relação ao mercado externo, 
considerando diferentes sistemas de cultivo. A pesquisa foi baseada na 
construção empírica da Matriz de Análise de Políticas (MAP), que in-
corpora os impactos de divergências de políticas sobre atividades agrí-
colas através da análise de receitas, custos e lucros. Por meio dos indica-
dores privados e sociais fornecidos pelo método da MAP, identificou-se 
a presença de competitividade e de eficiência econômica na produção 
de cacau nos dois estados. Os resultados demonstram que, dentro do ce-
nário estudado, a cacauicultura representa uma atividade atrativa finan-
ceiramente. De modo geral, o desempenho da monocultura do cacau 
analisada no estado do Pará apresentou competitividade e vantagens 
comparativas maiores do que o sistema agroflorestal cacau-cabruca no 
estado da Bahia. Identificou-se que os custos com insumos domésticos 
são os principais entraves sobre a lucratividade da cacauicultura baia-
na, dada a utilização intensiva de mão de obra e a baixa produtividade. 
Além disso, observou-se que os sistemas produtivos recebem subsídios 
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de políticas, sendo estes maiores no sistema agroflorestal, o que con-
diz com a demanda pública por sustentabilidade agrícola e ambiental 
expressa na forma de incentivos à produção. A análise permitiu con-
cluir que os produtores de cacau na Bahia e no Pará são penalizados por 
distorções de políticas que afetam as receitas e os preços dos insumos 
produtivos. 

1 INTRODUÇÃO

A atividade agrícola está altamente exposta às falhas do merca-
do, aos riscos e incertezas, o que demanda maior intervenção pública, 
por meio de políticas macroeconômicas, de controle da oferta de bens 
e serviços, de subsídios e tributações e de parcerias estratégicas com o 
setor privado. Assim, o presente estudo se insere na discussão sobre os 
impactos de medidas de políticas sobre a competitividade da agricultura 
no Brasil, limitando o foco de análise para o setor primário de produção 
do cacau. 

A cacauicultura foi considerada como um dos grandes ciclos eco-
nômicos brasileiro, juntamente com o da cana-de-açúcar (1536-1760) e 
do café (1800-1870) (BATISTA; VIERO, 2012). O cultivo do cacaueiro 
(Theobromo cacao) no Brasil iniciou oficialmente em 1679, por meio 
da Carta Régia, que autorizou os colonos a produzirem o fruto em suas 
propriedades (CEPLAC, 2017). Entretanto, foi em meados da década de 
1980 que a produção nacional atingiu seu auge, cerca de 459 mil tonela-
das de amêndoas de cacau (IBGE, 2018). Todavia, a forte concorrência 
com países africanos e a crise vivenciada no Brasil no final da década de 
1980 levaram a cacauicultura brasileira à perda de representatividade 
no cenário produtivo mundial. Com produção de 213,8 mil toneladas 
(t), em 2016, o Brasil ocupou a 6ª posição no ranking dos maiores pro-
dutores, ficando atrás de Costa do Marfim (1,5 milhão t), Gana (858,7 
mil t), Indonésia (656,8 mil t), Camarões (291,5 t) e Nigéria (236,5 t) 
(FAO, 2018).
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Considerando o panorama do mercado interno, o cacau é produ-
zido em quatro regiões brasileiras, especifi cadamente em seis estados: 
Bahia, Pará, Rondônia, Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso. Con-
forme a Figura 1, dados do IBGE (2018) indicam que a Região Nor-
te, a partir dos anos 2000, iniciou trajetória crescente na produção de 
amêndoas de cacau, resultando em uma participação média de 33% da 
produção nacional. Na região Sudeste, a produção está concentrada so-
mente no Estado do Espírito Santo, correspondendo a 3% da produção 
no país; essa situação se repete para a Região Centro-Oeste, cujo único 
produtor é o estado do Mato Grosso, porém com participação inferior a 
1% (0,3%). A Bahia, responsável por toda produção de cacau na região 
Nordeste, e é o maior produtor brasileiro. No fi nal da década de 1980, 
a cacauicultura baiana correspondeu a 80% da produção nacional, em 
2016 a 56% e em 2017, em virtude da expansão produtiva no estado do 
Pará, a produção baiana representou 45% do total produzido nacional-
mente. (IBGE, 2018).

Figura 01: Quantidade produzida de amêndoas de cacau (em toneladas) 
por regiões brasileiras, 1989 a 2017

Fonte: Elaborado a partir da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) - IBGE (2018).

Além dos diferentes níveis de produção, os sistemas de cultivo 
do cacau diferem entre os estados, sobretudo em decorrência do uso de 
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tecnologias, consorciação, infraestrutura e produtividade. As diferenças 
mencionadas afetam a estrutura de custos de cada sistema e resultam 
em níveis de lucratividade distintos. 

Nesse contexto, esta pesquisa se justificativa pela necessidade de 
analisar a competitividade da produção brasileira de amêndoas de cacau 
e, mais especificadamente, estabelecer parâmetros de comparação entre 
os estados da Bahia e do Pará frente à produção do mercado externo, 
dando ênfase às distorções de políticas que penalizam o produtor e aos 
impactos do uso de diferentes técnicas de cultivo sobre a lucratividade 
da cacauicultura. Acredita-se que as políticas públicas desempenham 
papel importante na manutenção da atividade cacaueira e se somadas 
a outros fatores, como infraestrutura, logística, produtividade e tecno-
logias, fornecem subsídios importantes para compreender o processo 
competitivo dessa atividade produtiva.

Além disso, o estudo visa fornecer contribuições para os formula-
dores de políticas públicas, auxiliando na tomada de decisões, com o in-
tuito de identificar as fragilidades e de minimizar distorções que afetam 
a estrutura de custos e os ganhos nos sistemas produtivos do cacau, oti-
mizando os recursos e objetivando o desenvolvimento dessa atividade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O termo competitividade é bastante utilizado na literatura, en-
tretanto seu conceito sofre algumas modificações de acordo com o ob-
jeto de estudo, o objetivo da pesquisa e as bases teóricas nas quais suas 
premissas se sustentam. Levando em consideração a ausência de um 
conceito universal para o termo competitividade, Muller (1994) propôs 
uma definição associando-o a um conjunto sistemático de ideias que se 
adaptam aos interesses dos agentes em manter uma posição favorável 
no mercado. Tal definição, com ênfase na participação em mercados, 
dá suporte à argumentação realizada por Ferraz, Kupfer e Haguenauer 
(1996), que dividem as análises de competitividade sob dois enfoques: 
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o primeiro trata competitividade como uma medida de desempenho, 
enquanto o segundo a considera como uma medida de eficiência. 

Sob a visão de desempenho, Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996) 
afirmam que a competitividade é decorrente da participação de merca-
do imposta por determinada empresa ou por um produto. Esse compor-
tamento é resultante de estratégias realizadas pelas firmas, que agem em 
resposta às condições de mercado. Em outras palavras, o comportamen-
to do mercado é um dos fatores que induz à prática de ações estratégicas 
por parte dos agentes, visando à ampliação de sua participação (SILVA; 
BATALHA, 1999). Esse cenário dá margem ao conceito de competitivi-
dade revelada, também denominada de ex-post, que implica vantagens 
adquiridas pelas firmas sobre comportamento das demais firmas e sobre 
o comportamento do consumidor, ou seja, oferta e demanda, respecti-
vamente (FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1998).

Por outro lado, a competitividade no enfoque da eficiência si-
naliza para a capacidade da firma aproveitar os insumos disponíveis 
para maximizar seus rendimentos ou sua produção. Nesse sentido, as 
ações estratégicas adotadas pelos agentes têm como base o ambiente 
macroeconômico da firma, bem como a capacidade financeira, geren-
cial, tecnológica e estrutural que ela dispõe.  Esses fatores compõem a 
competitividade futura, ou ex-ante, que, diferente do conceito apresen-
tado anteriormente, muda o enfoque de participação do mercado para 
a capacidade potencial da firma, resultante de investimento em capital 
físico, tecnológico e humano (FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1998).

O conceito desenvolvido por Ferraz, Kupfer e Haguenauer (1996), 
sinalizou, inicialmente, a competitividade como um consenso entre as 
análises de desempenho e de eficiência da firma. Entretanto, a pesquisa 
desenvolvida pelos autores indicou que somente esses dois enfoques não 
são capazes de englobar todas as dimensões e possibilidades contidas no 
campo de estudo da competitividade. Em resposta, os autores passam a 
utilizar a definição de competitividade como “a capacidade da empresa 
formular e implementar estratégias concorrenciais que lhe permitam 
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ampliar ou conservar de forma duradoura, uma posição sustentável no 
mercado” (FERRAZ; KUPFER; HAGUENAUER, 1996, p. 3). 

Do ponto de vista das teorias de concorrência, a competiti-
vidade pode ser definida como a capacidade sustentável de 
sobreviver e, de preferência, crescer em mercados correntes 
ou em novos mercados. A sustentabilidade implica em que 
essa posição seja consistente com a realização de lucros não 
negativos (FARINA, 1999, p. 149).

De forma semelhante, Farina e Zylbersztajan (1998) atrelam 
competitividade às relações de concorrência entre os agentes, que os 
leva a desenvolver ações que assegurem sua permanência e também sua 
expansão no mercado. Nesse contexto, o termo se aproxima do conceito 
de “competição”, no que tange as interações entre dois ou mais agentes 
em busca de um objetivo em comum. A competitividade, portanto, pode 
ser entendida como a mensuração dos efeitos ou como a sistematização 
das estratégias das firmas em ambiente concorrenciais ou competitivos.

Diante disso, é possível ampliar as definições de competitividade, 
adicionando às características apresentadas anteriormente, a capacida-
de da firma em se adaptar às mudanças de conjunturas dos seus am-
bientes integradores, igualmente com a capacidade de reação da firma 
diante das ações das demais empresas, de tal forma que resultam em 
uma associação entre os termos competitividade e concorrência, esta, 
pois, “entendida como a capacidade de uma organização sobreviver e 
crescer frente às forças” e a pressão presentes no mercado (PEDROZO; 
BEGNIS; ESTIVALETE, 2005, p. 3).

Os conteúdos apresentados até o momento se apropriam do ter-
mo “firma” para designar o sujeito da ação representando o conjunto de 
indivíduos responsáveis pela gestão e tomada de decisões no ambien-
te empresarial. Diante disso, Chudnovsky e Porta (1990) sugerem uma 
divisão das análises de competitividade sob duas linhas. A primeira é 
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a linha microeconômica, que se assemelha aos conceitos apresentados 
até então, por destacar a firma como o principal agente econômico, res-
ponsável por ações estratégicas com foco no desempenho no mercado. 
A segunda linha é a macroeconômica, que expande o objeto de análise 
para além das firmas individuais, passando a englobar o cenário econô-
mico nacional, o comércio internacional, e os impactos de ambos sobre 
o desempenho socioeconômico. 

De forma generalizada, os conceitos utilizados para definir o ter-
mo competitividade, em comum, apresentam-se como uma forma de 
avaliar as características e o desempenho de determinada firma ou ati-
vidade produtiva (SOUZA, 2014). Entretanto, este desempenho não é 
avaliado, somente, pelo seu ambiente interno, fazendo referência ao seu 
sistema de gestão e de controle das decisões estratégicas a serem adota-
das. É, pois, avaliado através de um conjunto que abrange, também, as 
percepções externas que influenciam diretamente e indiretamente sobre 
o comportamento individual da firma e de toda a cadeia na qual ela está 
inserida, de forma interdependente (SOUZA, 2014, p. 11).

De forma sintética, os fatores determinantes de competitivida-
de podem ser agrupados em três grupos: (i) internos, representando o 
controle total da empresa sobre suas ações; (ii) estruturais; envolvendo 
o sistema mercadológico, parcialmente controlados por elas; e (iii) sis-
temáticos, ou de controle exógeno à unidade produtiva (COUTINHO; 
FERRAZ; 1994; SOUZA, 2014). 

Observa-se a existência de uma vasta literatura composta por tra-
balhos que contribuem para enriquecer os conceitos e as análises de 
competitividade. Entretanto, visando o desenvolvimento desta pesqui-
sa, faz-se necessário especificar o objeto de análise, neste caso dado pela 
substituição dos termos “firmas” por “sistemas agrícolas”. 

Nesse contexto, o termo competitividade em sistemas de pro-
dução agrícolas adapta-se melhor ao conceito referenciado por Jank 
(1996), o qual propõe três caminhos para a construção conceitual e ava-
liativa da competitividade: (i) desempenho no mercado internacional; 
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(ii) comportamento macroeconômico, influenciado por decisões de 
políticas econômicas (taxa de câmbio, subsídios e tributações); e (iii) 
eficiência, referente a capacidade estrutural e produtiva dos sistemas.

3 METODOLOGIA

3.1 Área de Estudo e Fonte de Dados

As áreas de estudo correspondem aos municípios de Ilhéus/BA e 
Medicilândia/PA. A escolha desses municípios ocorreu pela represen-
tatividade deles na produção de amêndoas de cacau, local e nacional, 
além da relevância histórica da cacauicultura na economia ilheense e 
nos municípios do sul baiano. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados dados 
secundários disponibilizados pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento (CONAB) referentes ao levantamento de custos de produção e de 
preços pagos ao produtor, considerando os valores vigentes em junho de 
2018. Para o levantamento de preços internacionais, nesta pesquisa de-
nominados de preços sociais, utilizou-se a cotação da amêndoa de cacau 
na bolsa de Nova York, aplicando-se a taxa de câmbio para a conversão 
dos valores de dólar por tonelada (US$/t) para reais por arroba (R$/@). 
Para o levantamento dos custos sociais foram utilizados uma aproxima-
ção dos fatores de conversão apresentados na obra “Cadeias produtivas 
no Brasil: análise da competitividade” de Vieira et al. (2001) desenvolvi-
do pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A pesquisa está baseada na construção empírica da Matriz de 
Análise de Políticas (MAP) e na mensuração dos indicadores derivados 
dessa primeira etapa, que permitem analisar e comparar a competitivi-
dade da cacauicultura nos estados da Bahia e do Pará. Posteriormente, 
foi inserida uma análise de sensibilidade dos indicadores da MAP para 
verificar as mudanças nos cenários produtivos diante das variações nos 
valores sociais. Neste caso, a análise de sensibilidade contribui para ga-
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rantir o grau de confiabilidade dos resultados, dadas possíveis inconsis-
tências na estimação dos valores sociais. 

3.2 Matriz de Análise de Políticas (MAP)

A Matriz de Análise de Políticas (MAP), do original, em inglês, 
Policy Analysis Matrix (PAM), foi elaborada em 1981 por meio da par-
ceria entre pesquisadores das University of Arizona e University of Stan-
ford, que resultaram na publicação do livro The Policy Analysis Matrix of 
Agricultural Development, em 1989, de autoria de Eric A. Monke e Scott 
R. Pearson.

A MAP pode ser entendida como um método de contabilidade 
que visa demonstrar os impactos de políticas sobre os custos e a lucrati-
vidade de um sistema agrícola, avaliados por meio da comparação entre 
os cenários com e sem a presença de políticas (MONKE; PEARSON, 
1989). 

Em síntese, o método da MAP incorpora três objetivos funda-
mentais, que servem de auxílio para formuladores de políticas públicas 
no processo de avaliação de impactos de políticas, são eles: (i) analisar 
a competitividade do sistema agrícola em função dos preços praticados 
no mercado; (ii) identificar os efeitos de investimentos públicos em in-
fraestrutura sobre a eficiência do sistema produtivo; e (iii) mensurar os 
ganhos de eficiência gerados através de investimentos públicos em pes-
quisas e tecnologias voltadas à atividade agrícola (MONKE; PEARSON, 
1989; PEARSON; GOTSCH; BAHRI, 2003; ARAÚJO, 2015). Além dis-
so, a MAP possui aplicações alternativas, como a demonstração de re-
sultados da implantação de fertilizantes e novas tecnologias de cultivo 
e a influência de barreiras comerciais e taxas de câmbio sobre os lucros 
produtivos, dentre outras (MONKE; PEARSON, 1989). 

Para tanto, é necessária a construção de uma matriz contendo 
dados empíricos das receitas, custos e lucros da produção agrícola a ser 
analisada, subdivididos em preços privados, que corresponde aos valo-
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res praticados no mercado local, e preços sociais, que corresponde ao 
custo de oportunidade ou aos preços praticados no mercado externo 
(Tabela 1).

Tabela 01: Modelo da Matriz de Análise de Políticas 

Receita
Custos

LucroInsumos 
comercializáveis Fatores domésticos

Preços privados A B C D

Preços sociais E F G H

Divergências I J K L

Fonte: Monke e Pearson (1989).

3.2 Procedimento de Cálculos e Análises

3.2.1 Análise de Lucratividade

A análise de lucratividade visa avaliar a competitividade da ati-
vidade agrícola a partir da capacidade das receitas cobrirem os custos 
produtivos. São componentes dessa análise os seguintes indicadores: 
lucro privado (LP), que analisa a presença de lucros ou prejuízos ao 
produtor; lucro social (LS), que mensura a vantagem comparativa da 
atividade agrícola, ou, em outras palavras, a eficiência na aplicação dos 
recursos; e o coeficiente de lucratividade (CL), que indica a totalidade 
dos incentivos/ganhos auferidos pelo produtor. Os cálculos desses indi-
cadores seguem as fórmulas apresentadas a seguir:
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3.2.2 Análise de Eficiência

A análise de eficiência é apresentada através da interpretação dos 
indicadores de razão do custo privado (RCP) e de razão do custo dos 
recursos domésticos (RCD). Primeiramente, o RCP avalia a capacidade 
da atividade agrícola de cobrir os custos com fatores domésticos e se 
manter competitiva. Por outro lado, o RCD avalia a eficiência da remu-
neração dos fatores domésticos, em relação ao custo de oportunidade, 
possibilitando uma análise mais eficaz do que o indicador de LS. Os 
cálculos foram realizados conforme as fórmulas abaixo:

3.2.3 Análise de Proteção

A análise de proteção baseia-se na interpretação do coeficiente 
de proteção nominal (CPN) e no coeficiente de proteção efetiva (CPE). 
Ambos indicadores mensuram o nível de transferências ocasionada 
pela presença de políticas na forma de proteção (subsídios) ou despro-
teção (taxações). A diferença consiste que, enquanto o CPN analisa a 
transferência de renda entre o produtor a sociedade, a partir do preço 
do produto, o CPE incorpora todas as transferências incidentes sobre o 
preço do produto e dos insumos comercializáveis. Para a mensuração 
desses indicadores, adotou-se as seguintes formulações:
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3.2.4 Análise de Transferência de Políticas

O indicador de transferência líquida de políticas (TLP) capta o 
volume monetário das divergências ou eficiência de políticas, por meio 
da transferência de renda entre a atividade agrícola e a sociedade, a par-
tir da diferença entre os lucros privados e sociais. Em complementação 
à análise, insere-se o indicador de razão de subsídio ao produtor (RSP), 
que aponta o montante de protecionismo ou desincentivos inseridos na 
atividade, ou seja, indica o nível de taxação paga pelo produtor em de-
corrência de distorções de políticas. Nessa análise, os indicadores são 
obtidos da seguinte maneira:

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A área destinada ao cultivo do cacau em Medicilândia equivale 
a 38.569 hectares, cerca de 3% inferior à área cultivada dos municípios 
de Ilhéus (39.641 hectares) (IBGE, 2018). Entre os anos de 1989 e 2017, 
o comportamento da produção de amêndoas de cacau nos dois muni-
cípios apresentou trajetórias inversas. Enquanto o município de Ilhéus 
decresceu sua produção de 40.098 toneladas no final da década de 1980 
para 8.350 toneladas em 2017, o município de Medicilândia apresentou 
um crescimento de 12.218 para 46.938 no mesmo período. Em conse-
quência desse comportamento, Medicilândia passou a representar cerca 
de 19,9% da produção nacional, enquanto Ilhéus representa aproxima-
damente 3,5% (Figura 2). 
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Figura 02: Quantidade produzida de cacau (em toneladas) nos municí-
pios de Medicilândia-PA e Ilhéus-BA, 1989 a 2017

Fonte: Elaborado a partir de dados do IBGE (2018).

A Tabela 2 apresenta uma comparação dos custos de produção 
do cacau, em amêndoas, nos estados da Bahia e do Pará, enfatizando os 
custos por hectare (ha) de área plantada e o custo por arroba (@), equi-
valente a 15 quilos (kg) de amêndoas. Ressalva-se que os custos de pro-
dução da Bahia são referentes ao sistema agrofl orestal cacau-cabruca, 
que visa a integração da lavoura cacaueira com as áreas de Mata Atlân-
tica. Em consequência disso, os níveis de produtividade nos sistemas 
observados em cada estado são diferentes. Enquanto a Bahia registra 
uma produtividade média de 375 kg/ha, equivalente a 25@/ha, o Pará 
possui produtividade média de 1.500 kg/ha = 100@/ha. Em consequên-
cia dessa discrepância nos valores, o custo de produção por hectare na 
Bahia é 63,5% menor do que o registrado no Pará. Entretanto, seu custo 
unitário (R$/@) é maior em cerca de 31,9%. 

Essa variação também é verificada no preço de venda do pro-
duto visto que, no período analisado, a arroba de amêndoas de ca-
cau na Bahia foi comercializada por R$ 161,67 e no Pará a R$151,35 
(cerca de 6,8% abaixo do preço praticado na Bahia). Considerando 
o mercado do cacau, os preços pagos ao produtor são baseados nas 
cotações da bolsa de Nova York (preço FOB), deduzindo as despesas 
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de impostos, transporte, corretagem e taxas relacionadas ao proces-
so de exportação.

Tabela 02: Estimativa dos custos de produção das amêndoas de cacau na 
Bahia e no Pará, ano safra 2017/2018

Descrição
Bahia Pará

R$/ha R$/@ R$/ha R$/@

C
U

ST
O

 V
A

R
IÁ

V
EL

Custeio da lavoura
Mão-de-obra 2.181,98 76,97 3.722,30 35,53
Fertilizantes 986,42 32,77 909,09 7,84
Agrotóxico - - 520,38 5,69
Despesas administrativas 158,42 5,49 171,80 1,66
Outros itens - - 3.674,61 36,17
Despesas pós-colheita
CESSR 57,99 2,72 216,30 2,46
Impostos - - 10,45 0,10
Despesas Financeiras
Juros 84,02 5,12 83,12 2,52

C
U

ST
O

 F
IX

O

Depreciações
Benfeitorias/instalações/
implementos 13,77 0,55 26,83 0,26

Exaustão do cultivo 401,64 14,98 1.005,39 10,27
Outros custos fixos
Manutenção periódica de máquinas/
implementos 0,86 0,03 0,49 -

Encargos sociais 23,52 0,92 99,98 0,98
Seguro do capital fixo 1,61 0,06 2,72 0,03
Renda de fatores
Remuneração esperada sobre capital 
fixo 12,90 0,51 21,68 0,21

Terra - - 297,81 2,51
CUSTO TOTAL 3.923,16 140,13 10.762,94 106,23

Nota: todos os valores foram atualizados pelo Índice Geral de Preços-disponibilidade 
interna (IGP-DI) a preços de junho de 2018. Fonte: elaborado a partir de dados do 
CONAB (2018)
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Dentre as principais comparações entre as estruturas de custos de 
produção nos estados da Bahia e do Pará, destaca-se que o custo unitário 
(R$/@) com mão de obra é mais elevado no sistema cacau-cabruca em cer-
ca de 116%. Esse resultado é ocasionado pelo uso intensivo da mão de obra 
em sistemas agroflorestais, decorrente da baixa, ou nenhuma, mecanização, 
diferente de áreas destinadas ao cultivo intensivo do fruto. Esse resultado 
afeta a produtividade da área cultivada, pois em regiões com sistemas agro-
florestais há uma baixa densidade populacional de cacaueiros. Observa-se 
que 55% dos custos de produção do cacau na Bahia é formado pelos gastos 
com mão de obra, enquanto no Pará esse valor equivale a 33%. Além disso, 
o segundo maior componente de custos na Bahia são os fertilizantes (23%), 
enquanto no Pará os fertilizantes e agrotóxicos somam 12%.1 Em ambos os 
estados, cerca de 10% dos custos de produção são destinados à reposição da 
exaustão da lavoura (diminuição da produtividade da planta).  

Os resultados das estimativas de receitas, custos e lucros privados 
e sociais dos sistemas de produção do cacau na Bahia e no Pará são 
apresentados na Tabela 3.

Tabela 03: Matriz de Análise de Políticas dos sistemas de produção do 
cacau na Bahia e no Pará, em R$/@

Bahia Receita
Custos

LucroInsumos comer-
cializáveis Fatores domésticos

Preços privados 161,67 32,77 107,36 21,54
Preços sociais 140,50 31,13 64,41 44,96
Divergências 21,17 1,64 42,94 -23,41

Pará Receita Insumos comer-
cializáveis Fatores domésticos Lucro

Preços privados 151,35 49,70 56,53 45,12
Preços sociais 140,50 47,21 33,92 59,37
Divergências 10,85 2,48 22,61 -14,25

Fonte: dados da pesquisa.

1 O município de Medicilândia encontra-se em uma área de solos de alta e média fertilidade 
(Nitossolos) que favorecem o plantio do cacau.
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Os resultados demonstram que o lucro privado está abaixo do 
lucro social em ambos os estados, considerando os diferentes sistemas 
de cultivo. Além disso, os custos com insumos comercializáveis e fa-
tores domésticos tiveram valores mais elevados para os produtores no 
país, do que em comparação com os custos internacionais (sociais). Em 
contrapartida, os preços do cacau na Bahia e no Pará foram, respecti-
vamente, 15,1% e 7,7% superiores aos seus correspondentes preços so-
ciais. A mensuração dos indicadores privados e sociais fornecidos pelo 
método da MAP permitiram avaliar a competitividade da cacauicultura 
na Bahia e no Pará. Nesse contexto, os resultados dos indicadores para 
este estudo estão contidos na Tabela 4.

Tabela 04: Resultado dos indicadores da Matriz de Análise de Políticas, 
em R$/@

Indicadores Bahia Pará
Lucro privado 21,54 45,12
Lucro social 44,96 59,37
Coeficiente de lucratividade 0,48 0,76
Razão de custo privado 0,83 0,56
Razão de custo dos recursos domésticos 0,59 0,36
Coeficiente de proteção nominal 1,15 1,08
Coeficiente de proteção efetiva 1,18 1,09
Transferência líquida de políticas -23,41 -14,25
Razão de subsídio ao produtor -0,17 -0,10

Fonte: dados da pesquisa.

O resultado do lucro privado apresentou valores positivos 
para a cacauicultura no Estado do Pará. O lucro unitário gerado foi 
equivalente a R$ 45,12 por arroba de amêndoas de cacau produzidas 
a partir do sistema de monocultura. Por outro lado, o sistema cacau-
-cabruca localizado na Bahia apresentou lucro de R$ 21,54 por arro-
ba. Pelos resultados do indicador de razão de custo privado (RCP), 
a competitividade do cacau no Pará é maior do que no Estado da 
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Bahia, pois seu indicador apresentou valor mais próximo de zero, 
indicando maior lucro. Para a produção baiana, o RCP apresenta va-
lor menor que a unidade, indicando que os fatores domésticos estão 
recebendo mais que o retorno normal. Todavia, o indicador encon-
trado aproxima-se da unidade indicando que a cacauicultura baiana 
opera próxima do retorno normal dos fatores domésticos, onde os 
lucros são iguais a zero.

Considerando a vantagem comparativa, o indicador de custo dos 
recursos domésticos (RCD) de ambos os sistemas produtivos foram in-
feriores à unidade. Dentro dessa análise, ambos os cultivos demonstram 
capacidade de consumir os recursos domésticos e gerar excedentes. Os 
resultados indicam que a cacauicultura paraense demanda R$ 0,36 de 
recursos domésticos para cada R$ 1,00 gerado de valor adicionado. En-
quanto a cacauicultura baiana pode gerar R$ 1,00 de divisas de exporta-
ção ou economizar o mesmo valor com divisas de importação utilizan-
do R$ 0,59 de seus recursos domésticos. Em síntese o RCD confirma a 
presença de lucros sociais positivos na cacauicultura.

O coeficiente de proteção nominal (CPN) avaliar o nível de pro-
teção ou desproteção ocasionadas pela intervenção de políticas entre os 
preços nacionais e internacionais, desconsiderando os efeitos de políti-
cas sobre os insumos produtivos. Os dois sistemas analisados apresen-
taram coeficientes maiores que a unidade, indicando a presença de pro-
teção nessas atividades. Em outras palavras, a partir desses resultados, 
observa-se que os produtores no estado da Bahia e no Pará são subsidia-
dos pela presença de políticas em níveis de 15% e 8%, respectivamente, 
acima do preço social.

Nessa perspectiva, o coeficiente de proteção efetiva (CPE) para a 
produção de cacau na Bahia e no Pará também demonstrou a presença 
de incentivos proporcionados por políticas incidentes sobre o produto e 
sobre os insumos comercializáveis. Os resultados do CPE foram seme-
lhantes ao CPN, indicando que as interferências das políticas protegem 
os produtores em 18% na Bahia e em 9% no Pará. 
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Tanto o CPN quanto o CPE demonstraram que o montante de 
incentivos é maior para o sistema agroflorestal sul baiano do que para a 
monocultura paraense. Esses resultados corroboram com as estratégias 
públicas de fornecer incentivos aos produtores para melhorar a quali-
dade e a sustentabilidade do cacau produzido no Brasil, destacando-se 
a inserção do cacau no Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono), e a aprovação da Política Nacional de Incentivo à Produção 
de Cacau de Qualidade, instituída pela Lei nº 13.710, de 24 de agosto 
de 2018, que tem o objetivo de “elevar o padrão de qualidade do cacau 
brasileiro por meio do estímulo à produção, industrialização e comer-
cialização do produto em categoria superior” (BRASIL, 2018). Além 
disso, destaca-se o estímulo ao aumento da produção, para diminuir a 
importação de amêndoas de cacau para suprir a demanda interna.

Em uma analogia global, o coeficiente de lucratividade (CL) apre-
senta os impactos de todas as políticas sobre a cacauicultura, medindo 
a magnitude do lucro privado e o lucro que seria obtido na ausência 
dessas políticas. Para a produção baiana foi encontrado um CL igual a 
0,48, que supõe uma desproteção dessa atividade no estado. No Pará, a 
desproteção foi evidenciada pelo indicador menor que a unidade, equi-
valente a 0,76. A interpretação dada pelo CL indicar que os produtores, 
tanto nos estados da Bahia quanto no Pará, apresentam lucros privados 
inferiores ao lucro social. Em termos percentuais, a presença de políti-
cas reduz o LP do produtor na Bahia em 52%, enquanto no Pará essa 
redução é de aproximadamente 24%.

O coeficiente de razão de subsídio ao produtor (RSP) capta a rela-
ção entre o total de transferências decorrentes de políticas incidentes so-
bre o produto e os insumos e a receita social. O resultado desse indicador 
demonstra o total de subsídios ou taxações que incidiram na cacauicultu-
ra de cada estado. O valor negativo do RSP para o estado da Bahia sinaliza 
uma desproteção de 17% no sistema agroflorestal cacau-cabruca. O mes-
mo ocorre para a monocultura no Pará, cuja a desproteção foi equiva-
lente a 10%. A análise indica que o cultivo baiano é mais penalizado pelo 
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conjunto de políticas de tributação. Em termos de transferência líquida 
de políticas (TPL), o governo transferiu dos sistemas de cultivos do cacau 
na Bahia e no Pará para outros setores da sociedade, respectivamente, R$ 
23,41 e R$ 14,25 por arroba de amêndoas de cacau produzida.

Em complementação à interpretação dos indicadores da MAP, 
insere-se à pesquisa uma análise de sensibilidade, no intuito de identifi-
car as mudanças nos cenários desses indicadores dada uma variação nos 
preços sociais. Nesse sentido, foram simulados um aumento de 5% e de 
10%, no fator de conversão dos custos com fatores domésticos, uma vez 
que a estimação dos seus preços sociais está mais propensa às variações 
do que os elementos que compõe os custos com fatores comercializáveis 
(fertilizantes e agrotóxicos), mantendo-se os demais valores constantes. 

Entre os benefícios da análise de sensibilidade destaca-se a possi-
bilidade de verificar os impactos das alterações nos preços sobre a com-
petitividade da produção de amêndoas de cacau nos estados da Bahia e 
no Pará. Além disso, permite minimizar as incertezas na estimação dos 
custos, decorrentes de omissão de valores e/ou discrepâncias nos critérios 
metodológicos adotados na coleta dos dados (FAGUNDES et al., 2013).

Em decorrência da composição do cálculo dos indicadores, as 
variações nos custos sociais são medidas apenas no LS, RCD, CL e RSP, 
conforme apresentado na Tabela 5. Os demais indicadores mantiveram 
seus valores inalterados. 

Tabela 05: Análise de sensibilidade sobre os custos não comercializáveis 
a preços sociais

Indicadores Bahia Pará
Base +5% +10% Base +5% +10%

LS 44,96 41,73 38,51 59,37 57,67 55,98
RCD 0,59 0,62 0,65 0,36 0,38 0,40
CL 0,48 0,52 0,56 0,76 0,78 0,81

RSP -0,17 -0,14 -0,12 -0,10 -0,09 -0,08

Fonte: dados da pesquisa.
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Observa-se que o aumento de 5% e de 10% nos custos com fato-
res domésticos, acarretam uma diminuição do lucro social. Todavia a 
permanência dos valores positivos, indicam que os sistemas produtivos 
se mantêm eficientes. Além disso, a cacauicultura no Pará apresentou o 
maior nível de eficiência, nos três cenários analisados, em comparação 
ao estado da Bahia. 

A elevação do RCD indica que o aumento nos custos com 
fatores domésticos acarreta em uma perda de vantagem compa-
rativa. Dada a variação de 5% e de 10% nesses custos, a produção 
de cacau na Bahia passa a consumir R$ 0,62 e R$ 0,65, respecti-
vamente, para gerar R$ 1,00 de valor adicionado, o que antes po-
deria ser realizado consumindo R$ 0,56 de recursos domésticos. 
O mesmo ocorre no Pará, cujo indicador passa de R$0,36 para 
R$0,38, dada a variação de 5%, e para R$ 0,40 com variação de 
10% nos fatores domésticos.

Analisando o CL, observa-se que em ambos os estados esse in-
dicador apresentou um aumento, que sinaliza uma redução na taxação 
geral sobre todo o sistema produtivo. Na Bahia, o percentual de taxa-
ções que incidem sobre a cacauicultura passou de 52% para 48% e 44%, 
consecutivamente às variações de 5% e 10% nos fatores domésticos. No 
Pará, a redução das taxações na cacauicultura passou de 24% para 22% 
e 19%, respectivamente.

Por fim, a variação dos custos domésticos reduz significantemen-
te o nível de desproteção nos sistemas de produção do cacau. Na simula-
ção dos dois cenários, os tributos pagos pelos produtores na Bahia cor-
respondem a uma redução de 12% e 14% nas receitas em decorrências 
das distorções de políticas. No Pará, esses resultados são iguais a -0,08 e 
-0,09, ou seja, na ausência de distorções políticas, o sistema de produção 
do cacau no Pará deverá ser subsidiado em 8% e 9%, de acordo com 
cada cenário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados dos indicadores da MAP sinalizam a presença de 
competitividade na produção do cacau nos estados da Bahia e do Pará. 
Todavia, os indicadores demonstraram que o grau de competitividade e 
de eficiência econômica foram maiores no sistema de monocultura do 
que no sistema agroflorestal.

O baixo desempenho apresentado pelo sistema agroflorestal é mo-
tivado sobretudo pelo elevado consumo de fatores domésticos, mais preci-
samente do fator trabalho, visto que há limitação para a implementação de 
tecnologias de mecanização dos cultivos que otimizam a utilização da mão 
de obra. Além disso, adicionando-se a baixa produtividade por hectare, o 
custo unitário (R$/@) do cacau tende a ser mais elevado nesse sistema. 

Em comparação aos resultados do estudo desenvolvido pela Em-
brapa para a cadeia agroindustrial do cacau no Sul da Bahia, os indi-
cadores obtidos nesse trabalho apresentaram valores aproximados. A 
pesquisa abordou diferentes elos da cadeia produtiva do cacau desde a 
produção até a industrialização, em três níveis de tecnologia (tradicio-
nal, melhorada e potencial) (VIEIRA et al., 2001). No comparativo dos 
indicadores, o cultivo agroflorestal da Bahia corresponde ao sistema de 
nível tecnológico tradicional, enquanto a monocultura do Pará se en-
quadra no sistema de tecnologia melhorada. Todavia, ressalva-se que 
nesse estudo foi considerado somente a etapa de produção.

Este estudo identificou que a cacauicultura recebe proteção por 
meio de políticas que agem sobre as receitas e os insumos comercia-
lizáveis. Entretanto, no contexto geral, os indicadores apontam para a 
presença de penalizações de 10% a 17%, em decorrência de distorções 
de políticas ou falhas no mercado. Dessa forma, apesar da identificação 
de competitividade e de eficiência econômica na cacauicultura, ainda 
se faz necessário a criação, correção e identificação das políticas que 
proporcionem melhores condições para o desenvolvimento e expansão 
dessa atividade.
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APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva identificar se existem relações de causalidade en-
tre os preços da cebola praticados pelo produtor, atacado e varejo no 
mercado de Goiânia. Parte-se da premissa de que, em cadeias hortifru-
tigranjeiras, o atacadista se vale de falhas no fluxo de informações ao 
longo da cadeia para aumentar suas margens de ganho na comerciali-
zação. O estudo tem abordagem quantitativa e natureza descritiva e foi 
realizado a partir de dados secundários de produção e preços da cebola. 
Coletou-se séries mensais dos preços praticados pelos três elos da cadeia 
desse produto em Goiânia no período de 1999 a 2016. Os resultados 
mostram que, em diversos subperíodos, atacado e varejo aumentaram 
suas margens de comercialização desproporcionalmente em relação 
ao preço pago ao produtor. Na média de todo o período, a margem do 
varejista foi maior que as dos demais elos, indicando seu maior poder 
de negociação. Não foram encontradas relações de causalidade entre o 
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preço do produtor e o do atacado, nem entre o preço do produtor e o 
do varejo. Entretanto, existe relação de causalidade bidirecional entre o 
preço do atacado e o preço do varejo. Há indicações de que o produtor 
seja o elo mais fraco da cadeia agroalimentar da cebola em Goiás, uma 
vez que, mesmo em períodos de redução da oferta do produto, a parcela 
relativa de sua remuneração foi reduzida.  

1 INTRODUÇÃO

Cadeias produtivas são compostas por empresas que se unem 
por meio de fluxo de materiais, de capital e de informação, constituin-
do-se em sequências de operações que, articuladas por tecnologias e 
permeadas por relações de interdependência entre agentes econômi-
cos, visam a produção de bens (BATALHA, 2001; FUSCO, 2005). No 
caso das cadeias agroalimentares, as interações ocorrem entre forne-
cedores de insumos agrícolas, produtores rurais, indústria de trans-
formação, atacadistas, distribuidores, varejistas e consumidor final 
(SOUZA, 1997). 

A atuação dos agentes que compõem as cadeias alimentares se 
dá com maior ênfase durante a etapa de comercialização da produção, 
devido ao poder de negociação que possuem (CARVALHO, 2013). Nas 
cadeias hortifrutigranjeiras, em que os preços praticados nas negocia-
ções são instáveis para o produtor, tem-se a impressão de que os elos in-
termediários repassam desproporcionalmente aumentos de preços para 
os produtos comercializados (BARROS, 1990).

Para Melo (2008), por ter ciclo produtivo curto, a cadeia produ-
tiva da cebola deveria contar com forte interação entre agricultores e 
mercados (atacadista e varejista). No entanto, o atacadista, que faz a in-
terlocução entre produtor, indústria e varejista, aproveita-se de sua posi-
ção privilegiada e das falhas que ocorrem no fluxo de informações, para 
aumentar significativamente sua parcela de lucro, reduzindo a margem 
de lucro do produtor (SOUZA, 2013). Esse comportamento prejudica o 
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produtor que, por não deter o mesmo poder de negociação dos demais 
agentes da cadeia (o que o torna o elo mais fraco), fica vulnerável às os-
cilações de preços praticados no mercado (BARROS, 1990). 

Nesse contexto e diante da relevância do cultivo da cebola para o 
mercado consumidor, o objetivo deste capítulo é identificar se existem 
relações de causalidade entre os preços da cebola praticados pelo produ-
tor, atacado e varejo em Goiânia. Para tanto, buscou-se discutir a evolu-
ção dos preços desse produto no período de 1999 a 2016 e caracterizar 
o mercado brasileiro da cebola. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cadeia de Suprimentos de Produtos Agrícolas

O agronegócio é constituído por diversas cadeias de operações 
que se iniciam na fabricação de insumos, passam por produtores, in-
dústrias, atacadistas, distribuidores, varejistas e finalizam no consumi-
dor final. Essa sequência de operações é articulada por tecnologias e 
permeada por relações de interdependência entre agentes econômicos e 
visa a produção de bens (BATALHA, 2001; FUSCO, 2005). 

No Brasil, o agronegócio responde por 40% das exportações, o 
que o torna uma das principais fontes de riqueza do país. Esse sucesso, 
em parte, é devido ao elevado grau de articulação entre os agentes eco-
nômicos envolvidos nos processos operacionais de suas diversas cadeias 
produtivas (FURLANETO et al., 2007). No contexto de cadeias produti-
vas, o produtor rural é uma peça dentro de um amplo e complexo siste-
ma que, além dos setores citados, compreende instituições financeiras, 
comerciais, de pesquisas, tecnológicas e governamentais, com as quais o 
produtor se relaciona (FURLANETO et al., 2007).  

Apesar de ser o elo que efetivamente produz os alimentos, os pro-
dutores rurais acabam sendo recompensados financeiramente de for-
ma desigual, uma vez que não possuem uniformidade nos padrões de 
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produção e utilizam diferentes práticas de manejo (LIMA; GODINHO, 
2008). Além disso, o produtor rural enfrenta dificuldades na comerciali-
zação da produção, fato que se agrava nos casos em que o produtor é de 
pequeno porte. Por não ter conhecimento de mercado, o pequeno pro-
dutor acaba comercializando sua safra a preços inferiores aos praticados 
no mercado e, vez por outra, perde a produção por falta de interesse de 
compradores (LIMA; GODINHO, 2008). 

Também devem ser consideradas as significativas alterações que 
as cadeias agrícolas têm sofrido ao longo dos anos, pois fatores como o 
aumento da produção, consolidação das agroindústrias, formação das 
redes de distribuição, surgimento dos supermercados e hipermercados 
e desenvolvimento de novas tecnologias de conservação e movimen-
tação têm contribuído para consolidar as estruturas que atualmente 
determinam o modelo de comercialização e de consumo de produtos 
agrícolas (MIZUMOTO; ZYLBERSZTAJN, 2011).

Como cada produto segue um caminho específico dentro desse 
modelo e depende de especificidades dos agentes envolvidos (SEPUL-
CRI; TRENTO, 2010), ações específicas de controle de qualidade, em 
termos de controle de temperatura, locais de acondicionamento e requi-
sitos de manutenção do valor nutricional e de sabor, devem ser tomadas 
por todos os agentes da cadeia para atender exigências legais e satisfazer 
as expectativas do consumidor (LIMA; GODINHO, 2008). No mercado 
varejista hortifrutigranjeiro, por exemplo, essa realidade se impôs, de tal 
forma que foram criados diferentes segmentos (supermercados, vare-
jões, feiras livres e outros atores) para ofertar aos consumidores produ-
tos dos mais diversos tipos e variações (MELO; VILELA, 2007).

Como a competitividade de cadeias produtivas depende da efi-
ciência interna de seus agentes e da eficiência do conjunto deles siste-
maticamente (FUSCO, 2005), e tal eficiência só é plenamente alcançada 
com elevada integração dos processos operacionais entre os elos, a sub-
divisão do varejo em vários segmentos impõe barreiras à competitivida-
de da cadeia hortifrutigranjeira (MELO; VILELA, 2007). Tais barreiras 
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apenas serão superadas quando o desempenho interno dos agentes es-
tiver harmonizado com o dos demais parceiros da cadeia (LUSTOSA, 
2008). 

Nesse sentido, é imperativo analisar cadeias produtivas sob a pers-
pectiva de formação de redes para compreender que fontes de vantagens 
competitivas criam valor para os clientes em termos de forma, tempo, 
lugar e posse dos produtos (NEVES, 1999; FUSCO, 2005) e  remuneram 
adequadamente todos os elos da cadeia. Portanto, é necessário pensar 
as redes de empresas em termos de papéis estratégicos desempenhados 
por seus elos interconectados, com vistas ao alcance de maior competi-
tividade em mercados cada vez mais dinâmicos.

2.2 Cadeia Produtiva Hortifrutigranjeira

Nos últimos anos a cadeia hortifrutigranjeira no Brasil foi im-
pactada por ganhos de produtividade decorrentes de aumento da pro-
dução de hortaliças (33%) e redução da área plantada (5%). Os maiores 
responsáveis por esses resultados são as regiões Sul e Sudeste do Brasil, 
que juntas, respondem por 75% da produção nacional, ficando os 25% 
restantes a cargo das regiões Norte e Nordeste. A maior parte (60%) da 
produção de hortaliças é oriunda da agricultura familiar, especialmente 
de propriedades com menos de 10 hectares (BOEING, 2002). Apesar de 
ainda prevalecer o plantio em sistemas convencionais, nos últimos anos 
têm crescido formas de cultivo diferenciadas, como os sistemas orgâni-
cos. (MELO; VILELA, 2007).

Não obstante os ganhos de produtividade, a cadeia hortifru-
tigranjeira enfrenta desafios com as reconfigurações dos processos 
de produção, comercialização e distribuição de produtos. Com as 
dificuldades vivenciadas pelo segmento atacadista, sobretudo as 
Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASAs), que apresentam 
problemas de infraestrutura, de perda de clientes e de diminuição da 
oferta de produtos, o setor varejista, representado por supermerca-
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dos, lojas de conveniência e hipermercados, tem desenvolvido estra-
tégias de verticalização dos negócios de frutas e hortaliças, criando 
regras para assegurar a regularidade e a qualidade desses produtos 
(FÁVERO, 2005). Surgiram também empresas especializadas no for-
necimento de produtos para públicos específicos e na execução de 
determinadas fases do processo de comercialização, apoiadas em no-
vas tecnologias que facilitam o acesso dos clientes a maiores níveis 
de oferta de produtos (SILVA; FLEURY, 2000). Adicionalmente, a 
diminuição do poder de compra dos consumidores e a necessidade 
de redução de estoques e de perdas de produtos impulsionaram no-
vas formas de coordenação entre as centrais atacadistas e o mercado 
varejista (FÁVERO, 2005). 

Esse contexto mostra que, além de ações pontuais de melhoria de 
cada um dos elos da cadeia produtiva, são necessárias iniciativas sistê-
micas para aglutinar os interesses das partes envolvidas nos processos 
de produção e de comercialização de produtos hortifrutigranjeiros (FÁ-
VERO, 2005). Os canais de distribuição, cuja função é disponibilizar 
produtos para os consumidores (NEVES, 1999), têm papel relevante 
nesse sentido, apesar de a integração dos elos da cadeia hortifrutigran-
jeira ser complexa, uma vez que cada tipo de produto possui particula-
ridades que exigem níveis diferenciados de atenção e de formatação de 
processos de comercialização, além de envolver diversos tipos de canais 
de comercialização (FAGUNDES; YAMANISHI, 2002). 

Alguns canais envolvem somente o produtor e o consumidor, ou-
tros são formados pelo produtor e varejista, e outros são constituídos 
por produtor, atacadista e varejista. O produtor, quando isolado, acaba 
sendo submetido a negociações em condições de desigualdade de ta-
manho e, sobretudo, de acesso à informação, assim é imperativo que os 
produtores definam com qual canal negociará, tomando como base, as 
alternativas que melhor se adaptem às suas necessidades (FAGUNDES; 
YAMANISHI, 2002). 
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2.3 Caracterização da Cultura da Cebola

As cultivares da cebola utilizadas no Brasil são, geralmente, de 
ciclos intermediários, com ciclo produtivo de 130 até 210 dias. O país 
produz mais de 80% de suas sementes e o cultivo de híbridos é feito 
apenas por empresas produtoras. A escolha da semente a ser plantada se 
dá em função de fatores como a duração do dia da região produtora, a 
tolerância a pragas, a coloração e a forma (COSTA, 2002).

As cebolas produzidas no Brasil são cultivadas observando as exi-
gências do mercado consumidor nacional, que prefere que os bulbos de 
tamanho médio de 50 a 90 mm de diâmetro, com formato globular e ca-
tafilos (escamas) externas amarelas e internas brancas. Os consumido-
res brasileiros dão preferência para a cebola que apresenta sabor suave 
e doce, que são destinadas para saladas (OLIVEIRA, 2011). As cebolas 
destinadas ao processamento industrial devem apresentar baixo teor de 
açúcares, com polpa e escamas brancas. Após o processamento indus-
trial, o mercado é abastecido com os mais diversos produtos, como a 
pasta de cebola, cebolas desidratadas e cebolas em conserva (VILELA et 
al., 2005). Os produtores buscam cultivares para semear ao final do ve-
rão e colher a partir de agosto a novembro. O cultivo no início do verão 
apresenta inconvenientes como a bulbificação em altas temperaturas, 
chuvas em excesso e aumento de doenças (VILELA et al., 2005).  

A cultura da cebola não apresenta entressafra, visto que a produ-
ção nacional é planejada para ocorrer em todos os meses do ano. As-
sim, a produção dos estados da região Sul é colhida entre os meses de 
outubro a janeiro, enquanto as regiões Sudeste e Nordeste, abastecem o 
mercado praticamente o ano inteiro (VILELA et al., 2005). A safra de 
Goiás é comercializada com melhores preços, segundo o calendário de 
comercialização fornecido pela CEASA-GO, de outubro a fevereiro, e 
no restante dos meses os preços sofrem aumentos devido a diminuição 
da oferta do produto (CEASA-GO, 2017). Mesmo com abastecimento 
constante, o mercado nacional ainda necessita da importação de outros 
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países pois, em alguns períodos do ano, a oferta nacional não consegue 
atender a demanda interna.

3 METODOLOGIA

O presente capítulo tem abordagem quantitativa e natureza des-
critiva. Para a caracterização dos mercados internacional e nacional da 
cebola foram utilizados dados secundários da Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations – FAO (base de dados FAOSTAT) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o cálculo das 
margens de comercialização do preço da cebola praticadas pelos agen-
tes da cadeia produtiva (produtor, atacado e varejo) em Goiânia, bem 
como para as análises das relações de causalidade entre os preços desses 
agentes, foram utilizadas séries de preços mensais do produto dispo-
nibilizadas pelo Instituto Mauro Borges Teixeira (IMB). O IMB coleta 
preços nos mercados produtor, atacadista (CEASA-GO) e varejista que 
comercializam no mercado de Goiânia. O período da série de preços é 
de janeiro/1999 a agosto/2016.

O cálculo da margem de comercialização tem por objetivo reali-
zar a análise de preços e identificar as margens que são praticadas por 
produtores, atacadistas e varejistas da cebola em Goiânia. O cálculo da 
margem total (MT) é definido pela diferença entre a média de preço do 
varejo (Pv) e a média de preço do produtor (Pp), sendo esta a margem 
absoluta. Assim, 

MT = Pv – Pp      (1)

Já a margem total relativa (MTr) é expressa como a proporção entre Pv 
e Pp:

MTr = (Pv – Pp)/Pv     (2)
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A margem também pode se referir a elos específicos de mercado. 
Dessa forma, a margem absoluta do varejista (Mv) é a diferença entre a 
média de preço do varejo (Pv) e a média de preço do atacado (Pa). O es-
tudo de margens pode ser realizado observando qualquer elemento da 
cadeia produtiva, mas especificamente para este estudo, o cálculo será 
restrito aos mercados varejista e atacadista:

Mv = Pv – Pa       (3)

Por sua vez, a margem relativa do varejo (MRv) é a proporção entre Pv 
e Pa:

MRv = (Pv – Pa)/Pv     (4)

Já a margem absoluta do atacadista (Ma) é a diferença entre Pa e Pp:

Ma = Pa – Pp      (5)

Enquanto a margem relativa do atacadista (MRa) é a proporção entre 
Pa e Pp:

MRa = (Pa – Pp)/Pa     (6)

Para verificar a existência de relação causal entre os preços dos elos 
da cadeia produtiva da cebola foi utilizado o teste de causalidade de Gran-
ger. Esse teste avalia a ordem de integração de variáveis e fornece informa-
ções a respeito dos efeitos de curto e longo prazos. Por meio de modelos 
de defasagem o teste de causalidade de Granger capta efeitos multiplica-
dores existentes na transmissão de preços (MARGARIDO, 2004).

Para especificar um modelo é necessário que haja uma indicação 
de causalidade. Assim, deve-se questionar se uma variável consegue pre-
ver outra, e em quais condições. Caso uma variável não consiga prever 
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outra, então diz-se que não há causalidade de Granger. O teste de causali-
dade de Granger é realizado através da estimação das seguintes equações:

(7)

(8)

(9)

O Quadro 1 apresenta as variáveis utilizadas nos testes de causa-
lidade de Granger e suas respectivas fontes. 

Quadro 01: Variáveis e fontes utilizadas no modelo
Variável Descrição das variáveis Fonte

Preço da cebola pago ao 
produtor (CBL-AGRI)

Preço médio da cebola pago ao 
produtor (R$/Kg) – valores brutos CEASA-GO

Preço da cebola pago ao 
atacadista (CBL-ATC)

Preço médio da cebola no atacado 
em R$/Kg CEASA-GO

Preço da cebola pago ao 
varejista (CBL-VAR)

Preço médio da cebola no varejo em 
R$/Kg IMB

Fonte: Os autores.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A Cebola no Mercado Internacional

A cebola é a décima sexta cultura no mundo e, somente no ano 
de 2016, sua produção foi de 93,1 milhões de toneladas. China e Índia, 



115EVOLUÇÃO DE PREÇOS DA CEBOLA EM GOIANIA: ANÁLISE DAS RELAÇÕES DE 
CAUSALIDADE ENTRE OS PREÇOS PRATICADOS PELOS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA

que são os maiores produtores e consumidores mundiais, produziram 
juntos, de 2010 a 2016, em média, 45% da produção total cebola (Tabela 
1). O Brasil ocupa a nona posição entre os maiores produtores e consu-
midores do planeta. 

Os dados da Tabela 1 mostram que Índia e China possuem a maior 
diferença entre a produção e o consumo do produto. Nos outros países, 
somente uma pequena parte é dedicada à exportação porque praticamen-
te toda a produção é destinada ao atendimento da demanda interna.

Tabela 01: Principais países em produção e consumo de cebola
Produção (média entre 2010 e 2016)* Consumo (média entre 2009 e 2013)*

País Quantidade 
(toneladas) % País

Quanti-
dade

(toneladas)
%

China 22.577.277 25,57% China 19.000.540 25,46%
Índia 18.069.314 20,45% Índia 13.947.014 18,69%
EUA 3.191.617 3,61% EUA   3.166.908 4,25%
Egito 2.328.668 2,64% Rússia   2.181.300 2,92%
Irã 2.132.475 2,41% Paquistão   1.707.694 2,29%
Rússia 1.977.695 2,24% Irã   1.674.553 2,24%
Turquia 1.924.549 2,18% Egito   1.545.991 2,07%
Paquistão 1.734.856 1,96% Turquia   1.417.896 1,90%
Brasil 1.583.501 1,79% Brasil   1.392.411 1,87%
Holanda 1.405.486 1,59% Bangladesh   1.379.785 1,85%
Outros Países 31.419.885 35,56% Outros Países 27.208.918 36,46%

Total 88.345.272 100,00% Total 74.623.010 100,00%

Fonte: FAO (2017). * A diferença entre os períodos de tempo apresentados na Tabela 
ocorre devido aos dados da produção serem atualizados de forma mais rápida do que 
os dados do consumo.

A Tabela 2 evidencia que de 2008 a 2013, os principais exportado-
res foram Índia, China e Holanda. Juntos, esses países são responsáveis 
por 54% das exportações mundiais. Comparando-se os dados de expor-
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tação da Tabela 2 com os dados de produção da Tabela 1, percebe-se 
que a média do volume exportado nesse período ficou abaixo de 13% do 
volume médio produzido. Quanto às importações, os dados da Tabela 2 
mostram que os países não importam a cebola em grandes quantidades 
e que as importações, em geral, estão distribuídas por diversos países. O 
volume médio de importação ficou pouco acima de 11% em relação ao 
volume produzido.

Tabela 02: Principais países exportadores e importadores de cebola (em 
toneladas) – média 2008 e 2013

Exportações Importações

País
Quanti-

dade
(toneladas)

% País Quantidade
(toneladas) %

Índia 1.471.123 20,06% Bangladesh 493.797 7,64%
China 1.275.312 17,39% Malásia 446.806 6,91%
Holanda 1.224.478 16,70% Rússia 390.253 6,03%
México 340.305 4,64% EUA 373.442 5,77%
EUA 335.234 4,57% Reino Unido 369.844 5,72%
Egito 314.369 4,29% Japão 291.479 4,51%
Espanha 256.239 3,49% Arábia Saudita 266.548 4,12%
Argentina 203.815 2,78% Alemanha 239.507 3,70%
Peru 145.805 1,99% Emir. Árabes Unidos 197.180 3,05%
Turquia 143.361 1,95% Sri Lanka 169.621 2,62%
Outros Países 1.624.213 22,15% Outros Países 3.228.173 49,92%

Total 7.334.254 100,00% Total 6.466.650 100,00%

Fonte: FAO (2017).
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4.2 O Mercado Brasileiro da Cebola

Em diversos estados brasileiros, grandes produtores de cebola fa-
zem uso de espécies que possuem adaptação ampla, que propiciam à 
planta resistência a doenças, maior período de conservação pós-colhei-
ta e sabor e pungência acentuados (OLIVEIRA, 2018). Mesmo assim, o 
consumo médio por habitante/ano, de 6,8kg, permanece inalterado há 
vários anos segundo dados da FAOSTAT (2017).

A produção nacional em 2017 cresceu 4,1 em relação ao ano de 
2016, apesar da redução da área plantada em 0,3% (IBGE, 2017), in-
dicando aumento do rendimento médio de 2,8% nesse período. Esses 
resultados positivos são decorrentes do clima chuvoso, que permitiu o 
aumento da oferta de água para as lavouras e reservatórios de irrigação 
das plantações. Percebe-se, pela Figura 1, que a área destinada ao plan-
tio da cebola, de 2007 para 2016, diminuiu 11%.

Figura 01: Produção de cebola – Brasil – Área plantada em hectares - 
2007 a 2016

Fonte: Produção agrícola municipal – PAM 2007 a 2016 (IBGE, 2017).
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Pela Figura 2, evidencia-se que houve incremento de aproxima-
damente 13% na produção obtida de no período em análise, o que in-
dica melhorias nas técnicas e tecnologias de plantio. Isso adicionado às 
adequadas condições climáticas nas regiões produtoras favorece a pro-
dução nacional (IBGE, 2017). 

Figura 02: Produção de cebola – Brasil – em toneladas no período de 
2007 a 2016

Fonte: Produção agrícola municipal – PAM 2007 a 2015 (IBGE, 2017).

Verifica-se também, conforme a Figura 3, crescimento de 23% do 
rendimento médio (Kg/ha) da cebola no mesmo período, resultado de 
supersafras colhidas nos maiores estados produtores. Entre estes, Minas 
Gerais apresentou o maior rendimento médio do país, com 56.066 Kg/
ha (IBGE, 2017). 
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Figura 03: Produção agrícola – Brasil – Rendimento médio em quilos - 
2007 a 2016

Fonte: Produção agrícola municipal – PAM 2007 a 2015 (IBGE, 2017).

No ano de 2017, a produção de cebola no Nordeste brasileiro au-
mentou em 12,8%, enquanto que no Sul e no Centro-Oeste o aumento 
foi de 1,9% e 22,5% respectivamente. No entanto, no Sudeste a produção 
diminuiu em 4,1%. (IBGE, 2017). Os maiores produtores nacionais são 
os estados de Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Goiás (Tabela 3).

Tabela 03: Levantamento sistemático dos maiores produtores de cebola 
do Brasil

UF Variável Safra 2016 Safra 2017 Variação (%)

Santa Catarina
Área 21.523 20.656 -4,00%
Produção 546.259 509.389 -6,70%
Rendimento Médio 25.499 24.661 -3,30%
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Bahia
Área 9.517 10.120 6,30%
Produção 291.175 302.400 3,90%
Rendimento Médio 30.595 29.881 -2,30%

Minas Gerais
Área 3.321 3.744 12,70%
Produção 185.524 209.649 13,00%
Rendimento Médio 55.864 55.996 0,20%

São Paulo
Área 5.651 5.076 -10,20%
Produção 222.041 179.721 -19,10%
Rendimento Médio 39.292 35.406 -9,90%

Rio Grande do Sul
Área 8.010 7.903 -1,30%
Produção 144.357 175.736 21,70%
Rendimento Médio 19.095 22.237 16,50%

Goiás

Área 2.549 2.050 -19,60%
Produção 117.410 130.400 11,10%

Rendimento Médio 46.061 61.593 38,10%

Fonte: IBGE/CEPAGRO (2017).

Ainda pela Tabela 3, percebe-se o expressivo aumento da pro-
dutividade no estado de Goiás. Os dados da variável “área” mostram 
que o aumento da produtividade decorre da diminuição da área agrícola 
destinada ao plantio da cebola, e tal observação indica avanços nos in-
vestimentos em tecnologia, especificamente quanto à adoção de novos 
materiais genéticos de maior potencial produtivo que estão sendo dis-
ponibilizados por instituições de pesquisa (IBGE, 2017).

Em Goiás, a produção da cebola está concentrada na região 
Sudeste, com destaque para os municípios de Cristalina, Catalão, 
Ipameri, Campo Alegre de Goiás e Cabeceiras. O município de Cris-
talina é o maior produtor por área plantada destinada à cebola. O 
resultado positivo que o município de Cristalina apresenta se deve, 
em grande parte, ao uso de irrigação no plantio, pois tal com tal 
recurso, é possível garantir a produção de mais de uma safra anual-
mente, com melhor aproveitamento do uso do solo. O município de 
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Cristalina possui ótima condição para a irrigação e capacidade de 
triplicar sua produção agrícola, elevando a produtividade com o uso 
de técnicas adequadas (MAPA, 2016). 

4.3 Evolução dos Preços da Cebola entre Produtor, Atacado e Varejo 
em Goiânia 

A Figura 4 mostra que os preços sofreram, em períodos espe-
cífi cos, aumentos desproporcionais. Em diversos subperíodos, o preço 
pago ao produtor se distanciou dos preços praticados no atacado e no 
varejo, indicando que estes aumentaram suas margens de comercializa-
ção em desproporção à remuneração ao produtor. 

Figura 04: Evolução dos preços reais da cebola ao longo da cadeia pro-
dutiva na cidade de Goiânia – janeiro de 1999 a agosto de 2016

Fonte: Oliveira (2018).

A evolução das margens de comercialização e da remuneração da 
produção de cebola, mostrada na Figura 4, permite identifi car as dife-
renças nos preços praticados pelos elos da cadeia produtiva. A margem 
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total relativa (MTr) equivale a 69,93% e representa as margens relativas 
do atacado e varejo somadas. Isso revela que a participação do produtor 
no preço fi nal (mercado varejista) do produto será de aproximadamente 
30,07%.

Figura 05: Evolução das médias mensais de preços da cebola do atacado, 
varejo e produtor em Goiânia – janeiro de 1999 a agosto de 20161

Fonte: Oliveira (2018).

Na média, as margens relativas do atacado foram maiores que as 
margens relativas do varejo. Os dados indicam que no ano de 2004 a 
margem relativa do atacado apresentou elevação superior a 20% em re-
lação ao varejo.

Fatores climáticos levaram a perdas consideráveis da cebola na 
safra 2004/2005, o que elevou o custo médio de produção nesses anos 
(CEPEA, 2017). Essa situação reduziu a parcela do produtor em mais de 
10%, mas elevou os ganhos da margem relativa do mercado atacadista 
e do varejo. 

1  A média do ano de 2016 considerou o intervalo entre janeiro e agosto.
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4.4 Relações de Causalidade entre os Preços da Cebola no Produtor, 
Atacado e Varejo 

Conforme indicado na Tabela 4, nas análises estatísticas para ve-
rificação das relações de causalidade entre os preços do produtor, ataca-
do e varejo em Goiânia, identificou-se que, estatisticamente, o preço do 
produtor não causa o preço do atacado (F = 0,43257; p = 0,9005), assim 
como o preço do atacado não causa o preço do produtor (F = 0,38407; p 
= 0,9282). Identificou-se também que o preço do agricultor não explica 
o preço do varejo (F = 0,46446; p = 0,8800) e nem o preço do varejo ex-
plica o preço do agricultor (F = 0,45474; p = 0,8864). No entanto, quanto 
às relações entre o preço do atacado e o preço do varejo, é possível afir-
mar, estatisticamente, que há causalidade bidirecional. Isso significa que 
o preço do atacado causa o preço do varejo (F = 4,18862; p = 0,0001) e 
este também causa o preço do atacado (F = 4,06392; p = 0,0002). 

Tabela 04: Resultados do teste de causalidade de Granger
Hipótese nula F-Statistic Probabilidade

D(CBL-AGRI) não causa D(CBL-ATC) 0,43257 0,9005

 D(CBL-ATC) não causa D(CBL-AGRI) 0,38407 0,9282

 D(CBL-AGRI) não causa D(CBL-VAR) 0,46446 0,8800

 D(CBL-VAR) não causa D(CBL-AGRI) 0,45474 0,8864

 D(CBL-ATC) não causa D(CBL-VAR) 4,18862 0,0001*

 D(CBL-VAR) não causa D(CBL-ATC) 4,06392 0,0002*

Nota: CBL-AGRI = preço do produtor; CBL-ATC = preço do atacado; CBL-VAR = pre-
ço do varejo.  *Indica significância estatística ao nível de 1%. Fonte: Oliveira (2018)

As relações de causalidade no sentido de Granger entre os pre-
ços do atacado e do varejo indicam que o varejista procura manter suas 
margens frente ao atacadista em períodos de sazonalidade da oferta de 
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cebola. Aumentos nos preços do atacado provocados por quedas na 
oferta da cebola (ou por outros fatores) são repassados pelo varejo ao 
consumidor. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo caracterizou o mercado brasileiro da cebola, apre-
sentou a evolução dos preços praticados pelos elos da cadeia produtiva 
(produtor, atacado e varejo) desse produto em Goiânia no período de 
1999 a 2016 e identificou as relações de causalidade entre os preços des-
ses elos ao longo do referido período. Os resultados mostraram que em 
diversos períodos (Figura 4) os preços do produtor, atacado e varejo se 
distanciaram, ocorrendo favorecimento ao atacado e ao varejo, os quais 
aumentaram os valores comercializados do produto desproporcional-
mente em relação aos preços pagos aos produtores. Isso foi verificado, 
especialmente, na safra de 2004/2005, na qual a produção de cebola so-
freu perdas consideráveis atribuídas a fatores climáticos. Mesmo nesse 
período de queda de oferta, o preço pago ao produtor reduziu em mais 
de 10%, enquanto o preço do varejista aumentou. Ao comparar as mar-
gens relativas do atacado e do varejo, percebeu-se que a margem relativa 
do varejo, ao longo do período de estudo, foi maior que a margem rela-
tiva do atacado. 

Os resultados da aplicação do teste de causalidade de Granger 
sobre as séries de preços do produtor, atacadista e varejo ao longo dos 
dezessete anos de análise indicou estatisticamente que o preço do pro-
dutor não explica o preço do atacado, e vice-versa, assim como o preço 
do agricultor não explica o preço do varejo, nem o inverso. No entanto, 
identificou-se relação bidirecional estatisticamente significante de cau-
salidade entre o preço do atacado e o preço do varejo, ou seja, o preço 
do atacado explica o preço do varejo e este também explica o preço do 
atacado. Essas evidências mostram que o varejista procura manter suas 
margens frente ao atacadista em períodos de sazonalidade da oferta de 
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cebola, repassando aumentos de preços do atacado em períodos de que-
da na oferta da cebola ou forçando o atacado a reduzir o preço em pe-
ríodos de elevação da oferta do produto. 

Dessa forma, os resultados indicam que o varejo possui maior 
poder de negociação em relação aos demais elos da cadeia produtiva da 
cebola e que o produtor, mesmo em períodos de redução da oferta do 
produto, tem seu preço relativo ainda mais reduzido, garantindo ganhos 
de margens dos demais elos da cadeia, constituindo o elo mais fraco 
da cadeia produtiva, em linha com estudos anteriores (BARROS, 1990; 
CARVALHO, 2013; SOUZA, 2013). 
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CAPÍTULO V

CUSTOS LOGÍSTICOS PARA A FORMAÇÃO 
DE PREÇOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA 

FAMILIAR PARA MERCADOS INSTITUCIONAIS 
DO DISTRITO FEDERAL

Fabrício Oliveira Leitão
Warley Henrique da Silva

APRESENTAÇÃO

Este capítulo analisa a comercialização de produtos hortícolas orgânicos 
da agricultura familiar junto ao Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE) em Brasília/DF para verificar de que modo os agricultores 
familiares realizam a gestão dos custos logísticos e identificar a influên-
cia desses custos na composição do custo final dos produtos. A pesquisa 
se apoia na premissa de que os mercados institucionais de alimentos 
passaram a demandar em seus editais de compra produtos oriundos de 
sistemas orgânicos de produção como forma de estimular a produção 
de alimentos saudáveis e produzidos com prudência ecológica. Apesar 
de os produtos serem cada vez mais demandados, existem muitas difi-
culdades por parte dos agricultores familiares para levantar os custos 
logísticos na comercialização. Se esses custos forem negligenciados, os 
agricultores podem incorrer em prejuízos. Em termos metodológicos, 
o estudo foi realizado por meio de revisão sistemática de literatura e 
análise de dados e informações obtidos junto a documentos (propostas 
comerciais enviadas para as chamadas públicas e contratos de venda) 
fornecidos por uma cooperativa do Distrito Federal. Os resultados mos-
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traram que os custos logísticos têm forte influência sobre a formação do 
preço final dos produtos, notadamente aqueles relacionados aos custos 
de transporte, estoque, embalagem, tributação e administração. Espera-
-se que os agricultores familiares possam utilizar essa informação como 
referência na formação de seus preços.

1 INTRODUÇÃO

A legislação brasileira estabelece que, para ser considerado orgâ-
nico, o produto tem que ser produzido em um ambiente de produção 
orgânica, onde se utiliza como base do processo produtivo os princípios 
agroecológicos que contemplam o uso responsável do solo, da água, do 
ar e dos demais recursos naturais, respeitando as relações sociais e cul-
turais (BRASIL, 2015). Como forma de estimular a produção de alimen-
tos saudáveis e produzidos com prudência ecológica, os mercados insti-
tucionais de alimentos passaram a demandar em seus editais de compra 
produtos oriundos de sistemas orgânicos de produção. Exemplo disso é 
o caso do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado 
por intermédio da Lei nº 11.947. O programa é uma das principais mo-
dalidades de mercados institucionais em termos de aceitação e abran-
gência no território nacional (SARAIVA et al., 2013).

A Resolução nº 38 da referida legislação determina que, no míni-
mo, 30% do total de recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE) às Entidades Executoras 
(EEs) para a alimentação escolar devem ser utilizados na compra de 
gêneros alimentícios diretamente de agricultores familiares locais ou or-
ganizações que os representam, por meio de chamadas públicas (BRA-
SIL, 2009a). Desde então, algumas mudanças foram feitas para melhor 
execução do PNAE. A Resolução nº 38/2009 foi revogada e entrou em 
vigor a Resolução nº 26 de 17 de junho de 2013 (BRASIL, 2009b). No 
que se refere à agricultura familiar, essa nova resolução altera o método 
para formação dos preços de aquisição dos produtos.
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As EEs do PNAE (Municípios, Estados ou Distrito Federal) de-
vem considerar, na formação dos preços de referência publicados nos 
editais de chamada pública, todos os gastos com os insumos necessários 
à distribuição física dos produtos por parte dos agricultores, tais como 
custos com frete, embalagens, estoques, encargos tributários e quais-
quer outros que incidirem sobre o custo final do produto. Em outras pa-
lavras, o preço de referência dos produtos deve considerar não somente 
o custo de produção em si, mas também, o custo logístico que envolve a 
entrega do produto. Todavia, a mensuração do custo logístico inerente 
ao processo de comercialização de produtos da agricultura familiar para 
o PNAE se configura como um fator limitante na operacionalização do 
programa. 

Essa limitação existe tanto para os gestores das EEs (na hora de 
formar os preços de referência dos produtos para publicação nas cha-
madas públicas) quanto para os agricultores (na hora de aceitar ou não 
os preços pré-definidos) e está relacionada às operações e aos custos 
logísticos que envolvem principalmente o sistema de entrega e de emba-
lagens dos produtos.  Além disso, muitas EEs têm exigido nas chamadas 
públicas que as entregas dos alimentos sejam realizadas ponto a ponto 
nas escolas e, em alguns casos, estabelecem que os produtos sejam acon-
dicionados em embalagens específicas, que diferem dos padrões utiliza-
dos pelos agricultores. Nesse contexto, a questão problema que motivou 
o desenvolvimento deste estudo é: no tocante a produção orgânica fami-
liar do DF, como os agricultores e suas organizações coletivas gerenciam 
os custos logísticos na comercialização para o PNAE e qual a influência 
destes na composição do custo final da produção?

Partindo do princípio de que os produtos orgânicos cada vez 
mais estão sendo demandados nos editais de chamadas públicas do 
PNAE e que existe certa dificuldade por parte dos agentes envolvidos na 
gestão dos custos logísticos associados a esse canal de comercialização, 
este estudo analisa a comercialização de produtos hortícolas orgânicos 
da agricultura familiar junto ao Programa Nacional de Alimentação Es-
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colar (PNAE) em Brasília/DF para verificar de que modo os agricultores 
familiares realizam a gestão dos custos logísticos e identificar a influên-
cia desses custos na composição do custo final dos produtos.

Essa percepção da realidade e a crença de que a apuração e a men-
suração dos custos logísticos envolvidos na comercialização de produtos 
da agricultura familiar para o PNAE poderiam resultar em aperfeiçoa-
mento técnico do processo logístico e da operacionalização do progra-
ma justificam e motivam esta pesquisa. Convém destacar também que 
os resultados alcançados podem ser expressivos ou contributivos para 
dois segmentos distintos: as EEs do PNAE (segmento institucional) e 
os agricultores familiares e sociedade em geral (segmento social). Além 
disso, o estudo pode lançar pistas e sugestões para estudos similares que 
objetivam o aprofundamento das pesquisas sobre o tema, lançando um 
olhar sobre os mercados institucionais no âmbito da agricultura fami-
liar e de seus custos logísticos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Produção Orgânica, Mercados Institucionais e Custos Logísticos

De acordo com Schultz, Pedrozo e Nascimento (2001), a agricul-
tura orgânica se constitui em um processo produtivo comprometido 
com a organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para 
garantir a saúde dos seres humanos. Esta é a razão pela qual agricultores 
orgânicos usam e desenvolvem tecnologias apropriadas à realidade do 
local como solo, topografia, clima, água, radiações e biodiversidade pró-
pria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos 
entre si e com os seres humanos.

Mercados institucionais são apresentados como aqueles que en-
volvem as três esferas governamentais (municipal, estadual e federal) 
em todas as suas operações de aquisição de alimentos, abrangendo tanto 
as compras de caráter contínuo, quanto as aquisições de caráter espo-
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rádico (VOGT, 2009). Eles resultam da organização de atores e agentes 
sociais e econômicos com o objetivo de viabilizar as compras realizadas 
pelo poder público para atender as necessidades dos programas oficiais 
voltados à alimentação em escolas, presídios, quartéis, hospitais, restau-
rantes populares e aos programas de alimentação infantil, distribuição 
de cestas básicas e outros (FABRÍCIO; TÔRRES, 2000).

O surgimento e crescimento desses mercados revela-se em opor-
tunidades para a agricultura familiar (SILVA et al., 2014) ao permitir 
equacionar um aspecto fundamental para a sustentabilidade do proces-
so de desenvolvimento rural, que é o distanciamento claro entre agri-
cultores familiares e consumidores (MACIEL, 2008). Essa modalidade 
de mercado surgiu em decorrência das imperfeições existentes nos mer-
cados convencionais, o que fez o Estado interferir para resguardar as 
populações excluídas desse processo (SEPULCRI; TRENTO (2010). As-
sim, o mercado institucional aparece como alternativa para inclusão dos 
agricultores familiares, especialmente os mais descapitalizados, e para 
a distribuição de alimentos seguros e saudáveis para grupos de pessoas 
que em situação de insegurança alimentar (SEPULCRI; TRENTO, 2010; 
SILVA et al., 2014). Todavia, a comercialização de produtos da agricul-
tura familiar através de mercados institucionais no Brasil é um fenôme-
no relativamente recente (CORDEIRO, 2010).

Enquadrados nesta categoria de mercado existem dois programas 
principais: a) o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nas moda-
lidades de Compra Direta da Agricultura Familiar com Doação Simul-
tânea, Compra Direta da Agricultura Familiar e Formação de Estoques 
pela Agricultura Familiar e; b) o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) com compras pelas prefeituras e secretarias estaduais 
de educação (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - 
MDA, 2015). Para participar desses programas os agricultores devem 
atentar aos critérios determinados nos editais de chamada pública.

A Lei nº 11.947/2009 determina que, no mínimo, 30% dos recur-
sos repassados pelo FNDE para alimentação escolar sejam utilizados 
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na compra de produtos da agricultura familiar e do empreendedor fa-
miliar rural ou de suas organizações, priorizando os assentamentos de 
reforma agrária e as comunidades tradicionais indígenas e quilombolas 
(MDA, 2015). No tocante à agricultura familiar, a Lei 11.947/2009 altera 
a metodologia para definição dos preços de aquisição, assim como de-
fine um prazo mínimo no qual os editais de chamada pública deverão 
permanecer abertos. Diferentemente do que acontecia antes, a partir da 
data de divulgação da nova Resolução (Lei 11.947/2009), haverá a obri-
gatoriedade de que os preços dos produtos sejam publicados nos editais 
de chamada pública (SILVA et al., 2014).

A partir de então, os preços deverão incluir despesas com fre-
te, embalagens e demais encargos para a distribuição física do produto. 
A novidade é benéfica aos agricultores, pois antes o preço não consi-
derava itens que deixavam o mesmo abaixo do custo real do produto 
(BRASIL, 2015). Além disso, o preço de aquisição dos produtos não terá 
mais como referência o preço do Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Será o preço médio pesquisado em, no mínimo três mercados 
em âmbito local, territorial, estadual ou nacional, nessa ordem, priori-
zando, quando houver a feira do produtor da agricultura familiar (BRA-
SIL, 2015).

No atual contexto de operacionalização dos mercados institucio-
nais, mais especificamente no PNAE, a logística assume papel de desta-
que. A relevância da logística é diretamente influenciada pelos custos 
associados a suas atividades. A Associação Brasileira de Movimentação 
e Logística (ABML) estima que os custos logísticos representem cerca 
de 20% do faturamento de uma empresa (ABML, 2015).

Segundo Faria e Costa (2007), o custo logístico total pode ser 
apurado a partir da somatória dos elementos de custos logísticos in-
dividuais: custo de armazenagem e movimentação de materiais, custo 
de transporte, custos de embalagens utilizadas, custo de manutenção 
de inventário, custos decorrentes dos lotes, custos tributários, custos 
decorrentes do nível de serviço e custos da administração do sistema 
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logístico. Bowersox e Closs (2001) relatam que os principais componen-
tes dos custos logísticos são os custos de transporte e de manutenção de 
estoques, que representam cerca de 85% de todas as despesas logísticas. 

2.2 Custos Logísticos na Comercialização de Produtos Orgânicos na 
Agricultura Familiar

A temática de custos logísticos na comercialização de produtos 
orgânicos na agricultura familiar é pouco abordada nas pesquisas cien-
tíficas até então desenvolvidas. Na revisão sistemática da literatura que 
subsidia a presente pesquisa encontrou-se cinco estudos que discutem 
aspectos relacionados à produção orgânica de hortícolas na agricultura 
familiar e aos processos de comercialização de produtos, tanto em mer-
cados convencionais como em mercados institucionais, tendo, portanto, 
relação com o foco deste trabalho.

Silva, Dias e Amorim Junior (2015) analisaram as mudanças or-
ganizacionais em empreendimentos da agricultura familiar a partir do 
acesso ao PNAE. Eles abordam as mudanças geradas na Cooperativa da 
Agricultura Familiar e Solidária de Espera Feliz/MG (Coofeliz) através 
do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar (PNAE). Os autores destacam o fato das 
mudanças geradas a partir da ampliação do mercado da cooperativa, 
ocasionada pelo PNAE, além do aperfeiçoamento da relação de controle 
e organização produtiva, dos padrões técnicos de qualidade, de formas 
de armazenamento e transporte demandados através de contratos para 
ofertas de produtos e especialização produtiva.

Slomki et al. (2012) abordam em seu estudo a sustentabilidade 
na produção orgânica. Os autores enfocam os gastos com o descarte do 
produto e/ou embalagem internalizados aos custos de produção. Nesse 
caso, o assunto não é tratado do ponto de vista do agricultor familiar, 
mas sim das empresas que revendem seus produtos. Entretanto, a ideia 
de inserir embalagens ecológicas traria menos gasto energético e me-
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nos impacto no descarte destas embalagens, o que em tese, facilitaria o 
processo da logística reversa dessas embalagens e diminuiria o impacto 
com seu custo na cadeia logística conforme visto introdutoriamente. 

Melo et al. (2010) trazem considerações acerca de experiências 
de comercialização por comunidades rurais do Alto-médio São Fran-
cisco – MG. Dentre as experiências citadas, uma alternativa de canal de 
comercialização apresentado foi o PAA. Foi exposta a ideia dos preços 
dos produtos tabelados pelo governo a fim de não sofrerem oscilações 
de mercado e apresentaram-se também alguns requisitos impostos para 
participar do programa.

Souza et al. (2008) realizaram uma análise de sustentabilidade 
energética na produção orgânica de hortaliças. Esse estudo trata dos 
custos energéticos dos insumos e serviços utilizados na produção ve-
getal da área experimental de agricultura orgânica do Centro Regional 
de Desenvolvimento Rural do INCAPER, localizado na região serrana 
do Espírito Santo. Os componentes orgânicos que participaram dessa 
pesquisa foram: embalagem (maior custo energético, média de 35,8%), 
composto orgânico, irrigação, sementes/mudas, mão-de-obra, serviços 
mecânicos e frete. A ideia que os autores defendem neste trabalho é uma 
produção orgânica que seja tecnicamente eficaz, ecologicamente corre-
ta, economicamente viável e socialmente justa, sendo desse modo ener-
geticamente eficiente, ou seja, sustentavelmente correta. As conclusões 
percebidas com relação às embalagens foram que, mesmo a produção 
tendo caráter orgânico, o mercado mantém a estrutura convencional de 
distribuição. 

Sobre a agricultura orgânica, Assis e Romeiro (2007) analisa-
ram o processo de conversão da produção convencional para a pro-
dução orgânica. Os autores verificam que este modelo de produção 
está sendo bastante utilizado na agricultura brasileira. Citam que, 
num primeiro momento, a produção não costuma ser totalmente na-
tural, ou seja, sem a utilização de agrotóxicos. Os autores elencam 
uma série de motivos que retratam dificuldades associadas à produ-
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ção orgânica: perda inicial de produtividade; recondicionamento do 
solo; tempo para o aprendizado de manejo orgânico; diversificação 
de produção (entre convencional e orgânico); necessidade de um in-
vestimento inicial para a implementação do processo de conversão; 
dentre outros.

De um modo geral, percebe-se que os artigos abordados nessa 
revisão trazem a ideia de que a agricultura familiar orgânica necessita 
de um olhar mais técnico e especializado. Num primeiro momento, em 
se tratando de uma visão econômica, parece ser menos benéfica do que 
a produção convencional, mas traz benefícios por serem produtos sem 
agrotóxicos e dessa forma mais saudáveis. Percebe-se que a participação 
dos agricultores nos programas de governo citados trouxe mais oportu-
nidades para o aprimoramento e desenvolvimento da agricultura fami-
liar, mesmo com a burocracia associada aos programas. Como já citado, 
não se encontrou relação direta com as operações logísticas associadas à 
comercialização de produtos da agricultura familiar para mercados ins-
titucionais nesses artigos, porém muitos métodos utilizados podem ser 
correlacionados as mesmas, como o caso dos custos com embalagem, 
custos relacionados à produção orgânica e também custos relacionados 
à filiação em organizações coletivas (associações e cooperativas). Em 
suma, as informações apresentadas possibilitam uma visão geral dos 
mecanismos os quais envolvem a agricultura familiar com enfoque na 
produção orgânica.

3 METODOLOGIA

Este estudo foi desenvolvido junto a agricultores familiares que 
adotam o sistema de produção orgânico em suas propriedades, so-
bretudo, na produção de hortícolas. Estes produtores familiares estão 
localizados no Distrito Federal (DF) e fazem parte da Associação de 
Agricultura Ecológica (AGE) do DF, e foram escolhidos pelo critério de 
acessibilidade.
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O DF está em uma região de Cerrado, um dos biomas mais 
ameaçados do País, sobretudo pela expansão agrícola ocorrida na 
região com base nos preceitos da Revolução Verde, que é o modelo 
agropecuário hegemônico no Brasil nos últimos 50 anos (COSTA; 
SAUER; BALESTRO, 2013). A escolha do DF como área de estudo 
deve-se ao crescimento considerável, nos últimos anos, da produção 
agrícola familiar nessa região, com destaque para produtos os orgâ-
nicos. 

Em termos metodológicos, o estudo foi realizado em duas etapas. 
Na primeira revisou-se a literatura sobre o tema partir de pressupostos 
teóricos de Cronin, Ryan e Coughlan (2008), adotando procedimentos 
bem definidos, seguindo um protocolo para analisar as fontes através do 
problema apresentado neste estudo (CRONIN; RYAN; COUGHLAN, 
2008).  

Na segunda etapa analisou-se dados e informações obtidos jun-
to a documentos (propostas comerciais enviadas para as chamadas pú-
blicas e contratos de venda) fornecidos por uma cooperativa do DF. A 
análise das propostas comerciais permitiu verificar quais produtos são 
comercializados pelos agricultores familiares para o PNAE, bem como 
suas respectivas quantidades. E nos contratos de venda constatou-se os 
preços que estão sendo praticados, a periodicidade em que os produtos 
são demandados e maiores detalhes jurídicos do processo de venda.

 Uma vez identificados os produtos frequentemente solicitados 
nas chamadas públicas, foi possível categoriza-los com base no grau 
de processamento. Posteriormente realizou-se estudo de caso junto a 
uma amostra de produtores que fornecem produtos para a cooperativa 
do DF. As entrevistas e observações diretas foram feitas a partir de um 
questionário semiestruturado, que permitiram identificar quais são os 
formadores de custos que compreendem o custo logístico total de cada 
categoria (produto).

Em seguida, os dados foram organizados e manipulados com 
a utilização do software Statistical Package for the Social Sciences 



139CUSTOS LOGÍSTICOS PARA A FORMAÇÃO DE PREÇOS DA PRODUÇÃO ORGÂNICA 
FAMILIAR PARA MERCADOS INSTITUCIONAIS DO DISTRITO FEDERAL

(SPSS), com base em adaptação da metodologia para caracterização 
e estimativa de custos logísticos totais desenvolvida pelo Centro de 
Excelência em Logística e Supply Chain (GVcelog) da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV). O método proposto se caracteriza pela estimati-
va dos custos logísticos totais de transporte, manutenção de estoques 
e administrativos (CONSTANTE, 2011). A metodologia desenvolvi-
da pelo GVcelog representa abordagem mais detalhada para o cál-
culo dos custos logísticos no Brasil.  Para os cálculos que envolvam 
o custo com transporte, especificamente com o frete, foi utilizado o 
software Google Earth. Esta ferramenta permitiu maior exatidão no 
dimensionamento das distâncias entre as propriedades e os centros 
de recepção.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Categorização dos Produtos

A partir de uma análise abrangente, as categorias criadas neste 
trabalho agregam produtos que mantêm certo grau de similaridade en-
tre si (ver Quadro 1). Vale ressaltar que, na categorização proposta, con-
siderou-se também a forma como os produtos são diferenciados.  De 
um lado, estão os produtos em estado bruto ou com um grau muito 
pequeno de processamento e baixo grau de diferenciação. Enquadra-
ram-se nesta classificação os produtos in natura e os produtos minima-
mente processados. De outro lado, estão os produtos com maior grau 
de processamento e de diferenciação, o que lhes confere atributos de 
qualidade não atendidos quando estão em estado bruto. Os produtos 
embalados foram incluídos nesta classificação. O Quadro 1 apresenta 
estes resultados da categorização.
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Quadro 01: Categorização dos produtos
Categoria Produtos Características

In Natura

Cará; Batata Doce; Batata 
Inglesa; Inhame; Abóbora; 
Chuchu; Cenoura; Be-
terraba; Cebola; Manga; 
Tangerina; Banana Prata; 
Limão; Abacate; Goiaba; 
Maracujá

São os produtos entregues sem nenhum 
processo de modificação, em sua forma 
natural. Podendo passar por um proces-
so mínimo de limpeza antes de sua en-
trega. Organizados em caixas plásticas 
para favorecer a armazenagem, manu-
seio e a conservação adequada. 

Embalados
Maxixe; Tomate; Quiabo
Tomate Cereja; Vagem; 
Feijão Verde; Pimentão

Os produtos são embalados em bandejas 
de isopor recobertas com filme plástico, 
sendo devidamente identificados (pra-
zo de validade juntamente com o selo), 
acondicionados em caixas plásticas a fim 
de facilitar o manuseio e armazenagem.

Minima-
mente pro-
cessados

Abóbora seca e Repolho 
Roxo

Os produtos são limpos, descascados, 
cortados, sanitizados, embalados, po-
dendo ser a vácuo ou em plásticos, e 
armazenados. Processo mínimo de 
transformação.

Fonte: dados da pesquisa.

Corroborando os resultados apresentados no Quadro 1, Waquil, 
Miele e Schultz (2010), reconhecem que a definição dos produtos e ser-
viços que compõem um mercado depende, sobretudo, da maneira como 
se deseja analisá-lo. No que se refere aos mercados institucionais, essa 
afirmação não é diferente. Ainda segundo os autores, para uma análise 
mais ampla, é necessário agregar diferentes tipos de produtos em uma 
mesma categoria. Da mesma forma, para uma análise restrita, é preciso 
diferenciar os bens e serviços em categorias específicas.

De modo geral, constatou-se grande diversidade de produtos que 
são comercializados. Nesse sentido, convém destacar que os custos lo-
gísticos são diretamente afetados pela variedade de produtos oferecidos. 
Normalmente, estes produtos exigem condições específicas de distribui-
ção. Por exemplo, o transporte de produtos da categoria “Embalados” 
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exige maior número de caixas plásticas, haja vista que o volume dos 
produtos é maior, se comparado à categoria dos In Natura.

4.2 Estrutura dos Custos Logísticos

A partir da análise dos dados coletados na entrevista com os res-
ponsáveis pelo setor de processamento e distribuição física de produtos 
da cooperativa, identificou-se a existência de cinco modalidades de cus-
tos logísticos: (1) Custos de Transporte; (2) Custo de Estoque; (3) Custo 
de Embalagem; (4) Custo Tributário; e (5) Custo de Administração.

Os custos de processamento de pedidos e tecnologia da infor-
mação não foram considerados visto que não apresentam relevância 
na visão dos responsáveis pela cooperativa. Em outras palavras, não 
há incidência desta modalidade de custos logísticos no processo de co-
mercialização analisado. De forma semelhante, não foram constatados 
custos relacionados à armazenagem, pois o local destinado para tanto é 
de domínio próprio, ou seja, a cooperativa não despende do custo para 
locação do imóvel. Além disso, os custos com segurança não são signifi-
cantes, haja vista que o sistema monitora as construções da cooperativa 
como um todo, não somente àquelas destinadas à armazenagem de su-
primentos. 

O custo logístico total foi mensurado a partir do somatório dos 
custos anteriormente apresentados. O detalhamento dos custos forma-
dores é descrito nas seções a seguir.

4.2.1 Custo de Transporte

O custo de transporte compreende toda movimentação de de-
terminado produto desde a origem até ao destino final e se apresenta 
como um dos mais representativos na formação do preço final do pro-
duto (DAHER; SILVA; FONSECA, 2006). O tempo gasto para realizar o 
transporte dos produtos da cooperativa até os Centros de Recepção é de 
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1h (60 minutos), em média, considerando todas as categorias de produ-
tos. Não houve distinção do custo de transporte entre as categorias de 
produtos, ou seja, é o mesmo para qualquer tipo.

 A distância percorrida nesse trajeto compreende, aproximada-
mente, 90 km. Convém ressaltar que a Cooperativa é instalada na cida-
de satélite de Planaltina e que grande parte dos Centros de Recepção es-
tão localizados em cidades e regiões vizinhas, como o Plano Piloto, por 
exemplo. Desse modo, o custo de transporte foi calculado considerando 
a distância e o tempo médio gasto para todo o processo e se considerou 
o quantitativo de 350 kg de produtos transportados em média.

A Tabela 1 apresenta o detalhamento do cálculo do custo de 
transporte verificado. Adotou-se o valor de R$ 3,96 para o litro de gaso-
lina (valor identificado no momento da entrevista). O veículo utilizado 
é de um modelo básico para transporte de pequenas cargas (até 900kg). 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (ANFAVEA), o custo médio de manutenção deste tipo de veículo é 
de R$ 0,42 por Km percorrido e o consumo médio é de 7 km por litro 
de combustível (ANFAVEA, 2015). 

Tabela 01: Mensuração do custo de transporte

Variáveis analisadas
Custo de Transporte

Custo 
unitário Custo total (R$/viagem)

Custo de combustível (R$/km) R$ 0,56 R$ 100,80

Custo de manutenção do veículo (R$/km) R$ 0,42 R$ 75,6

Km percorridos (ida/volta) 180 km -

Custo Total de Transporte - R$ 176,4

Custo Total de Transporte por kg de produto - R$ 0,50

Fonte: dados da pesquisa.
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Constatou-se o custo de transporte por entrega de R$ 176,4. Em 
média, a cooperativa efetua quatro entregas por dia. Nos primeiros dias 
da semana esse valor costuma aumentar, visto que é um período em que 
há maior demanda por parte dos Centros de Recepção. Considerando 
que sejam efetuadas quatro entregas por dia, o custo de transporte por 
quilo de produto transportado é de R$ 0,50 (Tabela 1).

Em um estudo feito com produtos convencionais oriundos de 
estabelecimentos familiares de produção de Unaí (Noroeste de Minas 
Gerais), Silva et al. (2014) identificaram que o custo de transporte para 
este tipo de produto, via mercados institucionais, foi de R$ 0,78 por qui-
lo. Nesse sentido, Almeida (2003) salienta que o sistema de transporte 
local impacta sobremaneira nas condições de eficiência da distribuição 
física de produtos. 

4.2.2 Custo de Estoque

Com referência ao custo de estoque, verificou-se que esta mo-
dalidade de custo não representa grande influência na composição dos 
preços finais dos produtos. Constatou-se que o tempo de estoque dos 
produtos é relativamente baixo. Nas categorias In Natura, Embalados e 
Minimamente Processados o tempo verificado, em média, foi de 10, 15 e 
21 dias, respectivamente (Tabela 2). O giro rápido dos produtos diminui 
diretamente o custo de estoque. 

Tabela 02: Mensuração do custo de estoque por kg

Categorias
Preço médio 
de venda dos 

produtos

Qt. esto-
cada em 
média

Valor do 
estoque

Tempo 
médio de 
estoque

Custo de 
estoque 
(R$/kg)

In Natura R$ 9,15 400 kg R$ 3.360,00 10 dias R$ 0,02
Embalados R$ 10,80 800 kg R$ 8.640,00 15 dias R$ 0,003
Minimamente 
Processados R$ 12,20 180 kg R$ 2.196,00 21 dias R$ 0,03

Fonte: dados da pesquisa.
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Para Goebel (1996), a função dos estoques é agir como amortece-
dores entre suprimento e as necessidades de produção. Se as demandas 
pelos produtos forem conhecidas com exatidão e as mercadorias pude-
rem ser fornecidas instantaneamente, teoricamente não haverá necessi-
dade de manter estoques. Todavia, o fato não condiz com a realidade da 
comercialização para o mercado em análise.

4.2.3 Custo de Embalagem

O custo de embalagem foi identificado em todas as categorias ana-
lisadas. Conforme a Tabela 3, sua maior representatividade está nas ca-
tegorias Embalados e Minimamente Processados, com R$ 0,19 por kg. 
Nessas, além do custo com embalagem secundária (caixas para trans-
porte), incide também o custo com embalagem primária (sacos plásticos 
individuais), além do custo com etiqueta, que é exigida pela legislação 
sanitária para comercialização de produtos alimentícios. Os produtos das 
categorias In Natura não demandam embalagens primárias nem etique-
tas, o que reduz sobremaneira o custo (R$ 0,04/kg), representando menos 
da metade daquele identificado nas demais categorias. 

Tabela 03: Mensuração do custo de embalagem

Categoria

Custo em-
balagem 
primária 
(R$/kg)

Custo em-
balagem 

secundária  
(R$/kg)

Custo eti-
queta (R$/

kg)

Custo total de em-
balagem  (R$/kg)

In natura - R$  0,04 - R$  0,04
Embalados R$ 0,09 R$  0,04 R$ 0,06 R$  0,19
Min. processados R$ 0,09 R$  0,04 R$ 0,06 R$  0,19

Fonte: dados da pesquisa.

Considerando que um dos objetivos da logística é movimentar 
bens sem danificá-los, a utilização de embalagens condizentes com as 
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especificidades dos produtos é de fundamental importância. Embala-
gens bem projetadas e utilizadas de forma correta favorecem a movi-
mentação sem quebras e danos. Além disso, dimensões adequadas de 
empacotamento permitem manuseio e estocagem eficientes, o que oti-
miza tanto o espaço de estoque em si quanto o sistema de transporte 
dos produtos.

4.2.4 Custo de Administração

Para o cálculo do custo de administração, que diz respeito às des-
pesas relacionadas às pessoas que, exclusivamente, estão ligadas à coor-
denação das operações logísticas acrescido das despesas com recursos 
destinados à comunicação entre cliente e fornecedores, considerou-se 
os seguintes valores: (1) R$ 1.224,00 (funcionário do setor), sendo R$ 
1.124,00 referente ao salário bruto e R$ 100,00 ao vale transporte; (2) R$ 
50,00 corresponde ao rateio da despesa referente a uma linha telefônica 
básica.

Assim, constatou-se a incidência de um custo mensal de admi-
nistração no valor de R$ 1.274,00. Considerando que no mês, a coope-
rativa comercializa, em média, 4,8 toneladas de produtos, nas diversas 
categorias, o custo logístico de administração corresponde a R$ 0,26 por 
quilo de produto comercializado.

4.2.5 Custo Tributário

Para o cálculo do custo tributário, constatou-se a incidência de 3 
(três) gêneros de tributos com as seguintes alíquotas: (1) PIS - Programa 
de Seguridade Social (0,65%); (2) COFINS - Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (3,00%); e (3) FUNRURAL - Fundo de 
Apoio ao Trabalhador Rural (2,1%). Com relação ao FUNRURAL, res-
salta-se que este é composto por outras duas modalidades de tributos, 
sendo 2% referente ao INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) 
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e 0,1% correspondente ao RAT (Risco de Acidente do Trabalho), que é 
a nova denominação para o SAT (Seguro Acidente do Trabalho). Por 
se tratar de uma transação comercial dentro do Distrito Federal e que 
envolve a agricultura familiar, a comercialização é isenta de ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias).

O custo tributário compreendeu ao percentual de 5,75% e deve 
estar incluso no preço de venda dos produtos. Mesmo com a isenção 
do ICMS, nota-se a significância que o custo tributário exerce no 
preço de venda. Da venda de produtos da categoria In Natura, cujo 
preço médio é R$ 9,15/kg, a cooperativa paga R$ 0,52 em tributos. 
Da mesma forma, produtos pertencentes à categoria Embalados e 
Minimamente Processados, cujos preços médios são de R$ 10,80/kg 
e R$ 12,20/kg, respectivamente, são taxados em R$ 0,62 e R$ 0,70. 
Por se tratar de produtos com baixo valor agregado, esse custo se 
torna ainda mais relevante.

4.3 O Custo Logístico Total e sua Representatividade

O somatório dos custos logísticos identificados indica o custo lo-
gístico total incidente no processo de comercialização de produtos or-
gânicos da agricultura familiar do DF junto ao Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) em Brasília/DF.

Conforme a Tabela 4, nota-se que os custo tributário é o mais 
alto, compreendendo entre R$ 0,52 e R$ 0,70 por quilo de produto. Esse 
valor contraria o estudo de Silva et al. (2014), no qual os autores identi-
ficaram o custo de transporte como o mais relevante. 

Verificou-se também que o custo logístico não varia de acordo 
com o grau de processamento dos produtos, visto que na categoria Mi-
nimamente Processados, na qual os produtos apresentam maior grau de 
processamento, o custo logístico identificado (R$ 1,57) foi menor que 
na categoria Embalados (R$ 1,68).
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Tabela 04: Custo logístico total por kg do produto

Custos logísticos

Categorias 
In natura Min. Processados Embalados

Valor 
(R$/kg) % Valor (R$/

kg) % Valor 
(R$/kg) %

Custo de transporte R$ 0,50 37% R$ 0,50 32% R$ 0,50 30%
Custo de estoque R$ 0,02 1,5% R$ 0,003 0% R$ 0,03 2%
Custo de Administração R$ 0,26 19% R$ 0,26 17% R$ 0,26 15%
Custo de embalagem R$ 0,04 3,5% R$ 0,19 12% R$ 0,19 11%
Custo tributário R$ 0,52 39% R$ 0,62 39% R$ 0,70 42%

Custo logístico total R$ 1,34 100% R$ 1,57 100% R$ 1,68 100%

Fonte: dados da pesquisa.

Deste modo, é premente destacar o efeito cada modalidade de cus-
to exerce na composição final do preço de venda dos produtos, haja vista 
que o custo logístico tende aumentar na medida em que se aumenta o 
valor agregado do produto, ou seja, seu preço de venda. Embora os dados 
coletados para essa pesquisa tenham permitido a mensuração dos custos 
logísticos associados ao processo de comercialização de produtos orgâ-
nicos via mercados institucionais no DF, notou-se que a cooperativa não 
dispõe desses levantamentos de custos para fins de tomada de decisão.

Até então, esses custos eram mensurados considerando, unica-
mente, o conhecimento e a experiência dos gestores desta área. É relevan-
te destacar que, além do conhecimento prático de quem gerencia custos 
logísticos na organização, é preciso considerar também critérios técnicos, 
ou seja, dados reais do processo de produção/processamento/distribuição 
dos produtos. Isso favorece a obtenção de dados coerentes com a realida-
de em questão, com menores chances de apresentarem disparidades.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo analisou a comercialização de produtos hortícolas 
orgânicos da agricultura familiar junto ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) em Brasília/DF para verificar de que modo 
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os agricultores familiares realizam a gestão dos custos logísticos e 
identificar a influência desses custos na composição do custo final dos 
produtos. Por meio de análises de documentos de uma cooperativa de 
agricultores familiares, identificou-se os produtos (e suas quantidades) 
comercializados pelos agricultores familiares junto ao PNAE, os pre-
ços praticados, a periodicidade das demandas e os detalhes jurídicos do 
processo de comercialização.

Os custos logísticos do setor de processamento e distribuição fí-
sica de produtos da cooperativa foram agrupados em cinco modalida-
des: (1) Custo de Transporte, (2) Custo de Estoque, (3) Custo de Em-
balagem, (4) Custo Tributário e (5) Custo de Administração. Destes, o 
custo tributário tem maior peso no custo logístico total e representa o 
percentual de 5,75% do preço de venda, mesmo com a isenção do ICMS. 
Em se tratando ainda de mercadorias com baixo valor agregado, esse 
custo adquire maior relevância. Esse resultado contraria a afirmação de 
Daher, Silva e Fonseca (2006) de que o custo de transporte costuma ser 
o mais representativo na formação final do preço de venda. 

Neste estudo não se fez distinção do custo de transporte entre as 
categorias de produtos definidas. Com base na média de quatro entregas 
diárias nas cidades próximas, o custo de transporte equivale a R$ 0,50/kg, 
correspondendo ao segundo maior custo dentro do custo logístico total.

Os custos de estoque não apresentaram grande influência na 
composição dos preços finais porque o giro rápido dos produtos dimi-
nui diretamente a necessidade de estocagem. O giro médio do estoque é 
de 10, 15 e 21 dias para os produtos das categorias In Natura, Embalados 
e Minimamente processados, respectivamente. A realidade de comer-
cialização desse mercado é diferente daquela dos mercados convencio-
nais, na qual se trabalha com conhecimento da demanda dos produtos 
para se ter exatidão da quantidade necessária para estocagem.

O custo de embalagem também foi identificado é maior para os 
produtos das categorias Embalados e Minimamente Processados, cor-
respondendo a R$ 0,19 por quilo. Incluem nesse custo as embalagens 
secundárias (caixa para transporte) e primárias (sacos plásticos indi-
viduais), além do custo com etiqueta. Como os produtos da categoria 
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In Natura não necessitam de embalagens primárias e nem etiquetas, o 
custo da embalagem ficou em R$ 0,04 por quilo.

O custo de administração, que abarca as despesas (salário bruto 
e vale transporte) com os funcionários envolvidos nas operações logís-
ticas e a comunicação (linha telefônica) entre clientes e fornecedores é 
de R$ 0,26 por quilo. 

A identificação dos custos logísticos e sua influência no custo fi-
nal dos produtos subsidia agricultores e Entidades Executoras do PNAE 
na fixação dos preços dos produtos mais próxima da realidade das ope-
rações de venda e fornecimento.

Este trabalho contribui para a formulação de agenda de pes-
quisa nessa temática. Sugere-se que outras pesquisas sejam desen-
volvidas no sentido de (1) analisar os custos logísticos de produção 
em comparação a outro canal de comercialização, por exemplo feiras 
livres, com o intuito de se pesquisar qual oferta, dependendo das 
especificidades, é mais viável; (2) examinar a possibilidade de ex-
pansão da participação relativa do fornecimento de produtos para o 
PNAE e exploração de outros custos envolvidos na comercialização 
com as Entidades Executoras.
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APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar a importância da cultura do açaí nos 
mercados nacional e internacional, observando as dificuldades da ca-
deia produtiva e a tomada de decisões de potenciais investidores na 
agroindústria. A área de estudo foi a Microrregião Metropolitana de 
Belém (MMB), Estado do Pará. As informações foram secundárias e 
primárias com a aplicação de questionários a dez indústrias de bene-
ficiamento de açaí. Os resultados mostraram que os principais pro-
dutos são: polpa, mix de açaí, açaí liofilizado e sorbet, e que 90% das 
indústrias comercializam a polpa e 40% o mix de açaí. Trata-se de um 
produto sazonal com oferta flutuante, cuja matéria prima é escassa na 
entressafra, fato que eleva os custos de aquisição e contribui para a 
ociosidade de parte da capacidade produtiva. O produto é comerciali-
zado nos mercados nacional internacional e a principal estratégia das 
empresas para manutenção dos mercados é o investimento na qua-
lidade do produto. Apesar das dificuldades, a demanda é crescente, 
o que constitui uma alternativa de investimento viável. Todavia, há 
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necessidade de se investir em tecnologia de produção para expandir a 
oferta de matéria-prima. 

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Oliveira, Farias Neto e Queiroz (2015), o Açaizei-
ro (Euterpe oleracea Mart.) é uma espécie nativa da Amazônia, sendo a 
principal espécie comercial do gênero Euterpe. É uma cultura de grande 
potencial produtivo no estado do Pará, sendo este o maior produtor mun-
dial de açaí, o que traz grande importância ao mercado local e nacional. 

Esta é uma cultura economicamente atrativa e ecologicamente 
viável de ser explorada, pois, por ser considerada uma espécie florestal, 
pode ser utilizada em projetos de reflorestamento para recuperação am-
biental no estado. A favor disso, Yuyama et al. (2011) descrevem o açaí 
como detentor de uma ampla janela de oportunidade para ambientes 
Amazônicos, sendo possível integrá-lo com outras espécies que são en-
dêmicas de regiões com ambientes peculiares.

Durante muito tempo, a exploração do açaí se deu próximo do 
total para a extração e venda do palmito para as indústrias processado-
ras, causando desmatamento. Mas, devido à sua importância na indús-
tria nutracêutica, houve crescimento na comercialização dos frutos, de 
onde se extrai o vinho, polpa ou simplesmente açaí, como é conhecido, 
ocasionando a substituição da atividade principal de colheita do pal-
mito pela exploração do fruto por parte da população ribeirinha. Com 
a valorização da polpa do açaí, tornou-se mais atrativo comercializar 
o fruto ao invés da derruba para a retirada do palmito devido ser mais 
rentável econômica e ecologicamente. Também se iniciou seu cultivo 
com impacto positivo sobre a conservação de açaizais.

Para Nascimento, Cicero e Coelho (2010), o mercado do açaí ex-
pandiu consideravelmente com o consumo da polpa em outras regiões do 
país e no exterior, devido ser rica em antocianina que dá a pigmentação 
característica de roxo escuro, sabor peculiar e sem vestígio doce no sabor. 
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Assim, houve crescente interesse pela produção dos frutos, tanto por par-
te das populações ribeirinhas quanto pelas indústrias processadoras.

Por conta de o açaí ter alto valor energético e ser rico em compo-
nentes como fibra alimentar, antocianinas, minerais, cálcio e potássio, 
além dos ácidos graxos oleico e linoleico, tornou-se muito atrativo no 
mercado esportivo e nutricional. Para Yuyama et al. (2011) essas carac-
terísticas são essenciais para a boa nutrição humana. Segundo Oliveira, 
Farias Neto e Queiroz (2015) tais características fazem com que o açaí 
ganhe destaque mundial, estimulando investimentos regionais e nacio-
nais para seu cultivo comercial. 

Mediante o exposto, este trabalho teve por objetivo fazer uma 
análise da importância da cultura do açaí para os mercados mundial, 
nacional e estadual, com ênfase na produção no Pará, onde são desta-
cadas as principais dificuldades para a estruturação da cadeia produ-
tiva nesse Estado. Analisou-se o mercado desse produto nos âmbitos 
internacional, nacional, estadual e local com a finalidade de orientar a 
tomada de decisões de potenciais investidores, com ênfase naqueles que 
pretendem alocar recursos na agroindústria desse produto, benefician-
do-se de todo o potencial produtivo dessa cultura no Pará.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cadeia Produtiva do Açaí

A cadeia produtiva compreende um conjunto de agentes econô-
micos que se relacionam para atender às necessidades dos consumido-
res em adquirir um determinado produto. O entendimento do conceito 
de cadeia produtiva permite descrever as relações de forma completa, 
a partir da identificação das debilidades e potencialidades, motivando 
o estabelecimento de cooperação técnica e identificando os gargalos e 
elementos faltantes no sistema, além dos atores que a compõe (SILVA, 
2005). 
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No modelo agroindustrial, ao qual o processamento de açaí é 
incluso, estão inseridas operações como beneficiamento, conservação, 
acondicionamento, distribuição e comercialização dos produtos, sendo 
agrupadas funcionalmente em atividades de transformação primária e 
de transformação secundária que demandam importância significativa 
para o funcionamento do processo (GONÇALVES et al., 2012). 

Contudo, a cadeia produtiva do açaí precisa ser melhor estrutu-
rada e fortalecida por meio da organização dos agricultores, visando a 
melhoria da qualidade do açaí (desde a produção até o consumidor), o 
aumento da rentabilidade da atividade e o acesso qualificado ao merca-
do. A Figura 1 apresenta a cadeia do açaí as relações entre seus atores, 
desde os produtores que plantam o açaizal, assim como os que simples-
mente o extraem em zonas de sua ocorrência (várzeas), conforme a óti-
ca de Pagliarussi et al. (2010).

Figura 01: Sequência de atividade da cadeia produtiva do açaí

Fonte: adaptado de Pagliarussi et al. (2010).
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A Figura 1 mostra como a cadeia do açaizeiro é desenvolvida 
e seus principais agentes de transação. Estes em sua maioria são 
intermediários (tanto em nível atacadistas como varejistas). Exis-
tem ainda os agentes econômicos representados nas Indústrias de 
Transformação (primária, secundária e terciária), assim como as 
empresas de microprocessamento. Esses canais de comercialização, 
na verdade, vão impactar no preço, majorando até chegar ao con-
sumidor final.

2.2 Estruturas de Mercado

Com a finalidade de entender o funcionamento do mercado do 
açaí sob a ótica da comercialização da produção, foi adotada como base 
teórica deste estudo a análise das estruturas de mercado. Nessas estru-
turas em que o referido produto está inserido considera-se as perspec-
tivas dos ofertantes (produtores e outros agentes) e dos demandantes 
(agroindústrias) desse fruto dentro da cadeia de produção. 

As estruturas de mercado constituem um dos métodos de estu-
do da comercialização da produção, sendo também conhecidas como 
tipos de concorrência. Existem mercados de concorrência perfeita e de 
concorrência imperfeita, o que, por sua vez, subdividem-se em concor-
rência perfeita, concorrência monopolística, monopólio e oligopólio. 
Trata-se de um termo referente a um ramo de atividade que descre-
ve as características de uma indústria, como número e dimensão das 
empresas vendedoras, o grau de concentração e de homogeneidade ou 
heterogeneidade dos seus produtos. Além disso, a estrutura de mercado 
influencia a natureza de competição e o preço dentro do mercado, bem 
como determina o tipo de comportamento ou conduta que prevalece 
na indústria (BREITENBACH et al., 2008). A seguir, são apresentadas 
as características peculiares aos ofertantes do açaí (produtores e indús-
trias de beneficiamento) no estado do Pará, sob a ótica das estruturas 
de mercado. 
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O mercado local do açaí opera com características próximas às da 
concorrência perfeita (SANTANA; SANTANA; SANTOS, 2011) devido 
ser grande o número de produtores e de compradores que transacio-
nam, cada qual, uma pequena parcela do volume total do fruto (SILVA; 
SILVA, 2006). Assim, a escala de produção eficiente do produtor é pe-
quena em relação à demanda de açaí fruto, formada pelos intermediá-
rios, associações de produtores ou cooperativas, agroindústrias proces-
sadoras de polpa de frutas, supermercados e batedores de açaí. Outra 
característica que aproxima o mercado local do açaí ao da concorrência 
perfeita é o fato de o produto ser homogêneo à luz da percepção dos 
compradores (intermediários e empresas), uma vez que o fruto comer-
cializado por um produtor é idêntico ao fruto ofertado pelos demais 
produtores (NOGUEIRA; SANTANA; GARCIA, 2013).

Já o mercado dos produtos do açaí opera nos moldes de uma 
concorrência monopolística1, pois há um grande número de empresas 
que oferecem produtos bem heterogêneos, com características físicas 
ou prestação de serviços complementares, sendo assim, difícil de serem 
substituíveis. Em uma situação deste tipo, cada uma das empresas pos-
sui algum poder de mercado para influenciar o preço dos seus próprios 
produtos ou serviços. De fato, no seu produto particular, diferenciado 
dos produtos dos restantes concorrentes, cada empresa funciona como 
um pequeno monopólio. A maior ou menor proximidade de uma situa-
ção de monopólio depende do grau de diferenciação existente entre os 
produtos diferenciados oferecidos. Se esse grau de substituição é reduzi-
do, a concorrência será maior, portanto mais próximo da concorrência 
perfeita, se o grau de substituição é elevado, a concorrência será mais re-
duzida e mais próximo de uma situação de monopólio (NUNES, 2015).

Em relação às transações com as agroindústrias, supermercados 
e atacadistas, que apresentam maior poder de barganha em relação ao 
produtor extrativista, o mercado durante a safra é oligopsônico, com 
muitos fornecedores e poucos compradores (BAYLE, 2014).
1 Essas características acabam atribuindo um certo poder sobre o preço de seu produto, apesar 

do mercado ser competitivo (daí o nome concorrência monopolística) 
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2.3 Teoria do Comportamento do Consumidor

Nos últimos anos o consumo do suco de açaí teve elevado cres-
cimento nos mercados local, nacional e internacional implicando alta 
de preços devido a produção não ser suficiente para suprir toda a pro-
cura (SILVA; SILVA, 2006). No ano de 2004, o Pará exportou US$ 3,6 
milhões em polpa congelada e pasteurizada (SILVA; SANTANA; REIS, 
2006) e no período de 2010 a 2016 as exportações de frutas, polpas e 
sucos de frutas atingiram US$ 108 milhões (BENTES; HOMMA; SAN-
TOS, 2017; MDIC, 2017). Os maiores importadores nesse período fo-
ram Estados Unidos (59,53%) e Japão (26,57%) (BENTES; HOMMA; 
SANTOS, 2017).

A expansão da comercialização de açaí para os mercados na-
cional e internacional tem contribuído para a redução da oferta no 
mercado local, uma vez que a produção de polpa não é suficiente para 
abastecer, adequadamente, ambos os mercados (SILVA; SANTANA; 
REIS, 2006). Contudo, mesmo com o recente aumento da produção 
de açaí, estimulado pelo avanço tecnológico e pelo fator preço, que au-
mentou nos últimos anos, a oferta de frutos de açaí está evoluindo em 
ritmo inferior ao necessário para atender ao incremento da demanda 
(SANTANA, 2005).

O estado do Pará possui vantagens comparativas que possibili-
tam o aumento da oferta do produto para atender à crescente demanda, 
desde que sejam realizados maiores investimentos em tecnologias para 
aumento da produtividade e ampliadas as políticas para o fortalecimen-
to da cadeia produtiva, a fim de agregar valor ao produto, respeitando os 
limites de uso do meio ambiente (BENTES; HOMMA; SANTOS, 2017).  

Este trabalho analisa o comportamento das indústrias de açaí vi-
sando fornecer subsídios à formulação de políticas públicas e tomada de 
decisão por parte de potenciais investidores. No item a seguir é apresen-
tada a metodologia adotada para a elaboração da pesquisa.
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3 METODOLOGIA

3.1 Área de Estudo 

O estudo foi realizado na Região Metropolitana de Belém (RMB), 
constituída por sete municípios do estado do Pará, portanto, conside-
rados uma extensão da capital paraense. De acordo com o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), esses municípios são Belém, 
Ananindeua, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e 
Santa Izabel do Pará.  

3.2 Fonte e Coleta de Dados

O trabalho consistiu em analisar dados primários e secundários 
do mercado do açaí perante as indústrias da RMB. Os dados primá-
rios foram obtidos por meio de questionários aplicados junto às unida-
des de beneficiamento do açaí, sendo que o mesmo era constituído de 
perguntas objetivas e subjetivas. Foram entrevistadas dez empresas que 
processam o fruto açaí distribuídas nos seguintes municípios da RMB: 
Ananindeua, Belém, Castanhal e Marituba.

As perguntas foram divididas em cinco grupos para facilitar a 
análise dos dados e foram agrupadas de acordo com o interesse, sendo 
os grupos referentes aos I - produtos, abrangendo a industrialização do 
fruto; II - quantidade de produto, abordando a demanda e oferta da ma-
téria-prima; III - comercialização, focando nos compradores atuais dos 
produtos; IV - estratégia, observando as capacidades das empresas no 
mercado vigente e suas perspectivas para os próximos anos e V - entra-
ves, dando ênfase aos principais desafios enfrentados pelas indústrias.

Os dados secundários foram obtidos a partir do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE - Sistema IBGE de Recuperação 
Automática - SIDRA), sendo classificados como Produção da Extração 
Vegetal e da Silvicultura no sistema do IBGE, Secretaria de Estado de 
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Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP), Companhia Na-
cional de Abastecimento (CONAB) e Ministério do Desenvolvimento 
da Indústria e Comercio Exterior (MDIC),  sendo que os dados utiliza-
dos para análise correspondem ao período de 2007 a 2017. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análise do Mercado de Açaí em Diferentes Mercados  

4.1.1 Mercado Internacional 

Os dados de açaí registrados pelo MDIC até 2016 fazem parte do 
conjunto de frutas, polpas e sucos de frutas exportados pelo estado do 
Pará. Como descrito na Tabela 1, o Pará exportou, no ano de 2016, para 
38 países, totalizando R$ 67,2 milhões. Nesse mesmo período, os prin-
cipais países importadores de frutas e sucos foram os Estados Unidos 
(EUA) (55,77%), Japão (14,24%) e Austrália (10,24%), que juntos foram 
responsáveis por 80,25% da receita total. Com relação ao valor importa-
do, os EUA lideram com um montante superior a R$ 37 milhões contra 
R$ 9,5 milhões importados pelo Japão e R$ 6,8 milhões da Austrália, 
gerando mais de R$ 53 milhões de receita para o País.

Verificou-se que apenas três países concentram o maior volume 
das importações de açaí e ainda não houve promoção massiva do pro-
duto nos mercados europeu e asiático, com exceção do japonês, sendo 
que a China ainda é um imenso mercado a ser conquistado. É importan-
te ressaltar que o açaizeiro é uma cultura geradora de renda e ocupação 
para agricultores de base familiar e o valor exportado ainda não é tão 
expressivo, uma vez que a produção de açaí do estado do Pará é voltada 
para atender, principalmente, o mercado nacional, havendo a necessi-
dade de se avançar muito na expansão do plantio dessa cultura no esta-
do, pois a maior parte dessa produção é de origem extrativa.
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Tabela 01: Destino e total das exportações paraenses de frutas e sucos de 
frutas do estado do Pará por país de destino no Ano 2016

Valor R$ Participação%
Total Geral 67.196.888,05 100%
Países
Estados Unidos 37.432.270,21 55,77%
Japão 9.557.904,68 14,24%
Austrália 6.872.666,91 10,24%
Porto Rico 2.676.966,32 3,99%
Uruguai 2.433.890,08 3,63%
Chile 1.481.441,33 2,21%
Alemanha 1.442.725,67 2,15%
Reino Unido 948.551,50 1,41%
Demais Países (30) 4.350.470,07 6,36%

Fonte: MDIC (2017).

4.1.2 Mercado Nacional

Quanto ao destino do açaí paraense, em 2016, a principal região 
de escoamento foi a Sudeste do país, sendo o estado de São Paulo res-
ponsável por 27% das aquisições no mercado doméstico, seguido do Rio 
de Janeiro (15,4%) e Minas Gerais (14,1%) e 3,53% distribuídos entre os 
demais destinos.

Na Tabela 2, o estado do Pará aparece como o maior produtor de 
açaí (fruto), responsável pela produção de 131.836 toneladas, no ano 
de 2016, o equivalente a 61,15% da produção nacional. O Amazonas 
aparece em segundo lugar, com 57.572 toneladas representando 26,7% 
da produção nacional.

O Pará, em 2016, respondeu por 61,15% da produção extrativa 
nacional, participação inferior à observada no ano de 2008, quando 
respondia por 88,7% da produção extrativa brasileira e essa mudan-
ça aconteceu em função do desenvolvimento da atividade em outros 
estados brasileiros (Amazonas, Maranhão, Acre, Amapá e Rondônia). 
Complementarmente, houve a adoção do sistema de cultivo com irriga-
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ção, o manejo que vem substituindo o extrativismo, com a finalidade de 
obtenção de maior produtividade e, consequentemente, maior oferta do 
produto, para atendimento da demanda crescente, tanto nacional quan-
to internacional.

Tabela 02: Quantidade produzida (ton) nos principais estados brasilei-
ros, de 2007 a 2016

Extração vegetal de frutos de açaí 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pará 93.783 107.028 101.375 106.562 109.345 110.937 111.073 109.759 126.027 131.836

Amazonas 1.220 1.274 1.576 3.256 8.9480 71.146 71.783 66.642 65.638 57.572

Maranhão 10.198 9.191 9.471 10.930 12.119 12.310 12.837 13.897 14.864 17.508

Acre 1.459 1.537 1.658 1.674 1.701 1.620 3.050 4.020 5.454 4.459

Amapá 1.034 1.294 1.337 1.427 1.766 1.893 2.036 2.225 2.413 2.627

Rondônia 134 314 347 408 818 1077 1.435 1.606 1.674 1.605

% Pará 86,97 88,72 87,57 85,76 50,80 55,75 54,93 55,40 58,33 61,15

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (2017).

Conforme a Tabela 3, a produção nacional de açaí atingiu 1,09 
milhão de toneladas, auferindo o valor da produção R$ 3,93 milhões em 
2016. Pode-se observar que de 2015 para 2016 a área colhida no Pará 
aumentou, passando de 135.691 ha para 166.464 ha, assim como au-
mentou a quantidade produzida, que em 2015 foi de 1.000.850, elevan-
do-se para 1.080.612 toneladas, em 2016, sendo responsável por 98,9% 
da produção nacional. Porém, o valor da produção reduziu em 3,8% de 
2015 para 2016.
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Tabela 03: Dados de produção dos anos 2015/2016

Área Colhida (ha) Quantidade 
Produzida (ton)

Valor da Produção
(mil reais)

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Brasil 136.904 167.529 1.008.387 1.092.205 4.081.079 3.932.497

Estados
Pará 135.691 166.464 1.000.850 1.080.612 4.069.409 3.911.348
Amazonas 36 703 546 10.124 821 17.879
Roraima 575 182 4.010 851 8.988 1.953
Bahia 592 146 2.931 504 1.834 1.183
Espírito Santo 10 34 50 114 27 134
% Pará 99,11% 99,36% 99,25% 98,94% 99,71% 99,46%

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2017).

4.1.3 Mercado Estadual

Na Figura 2, no período de 2010 a 2017, são apresentadas as áreas 
colhidas por hectare do açaí manejado, revelando aumento de 2,42 ve-
zes, passando de 77.637 ha, em 2010, para 188.099 ha, em 2017, elevan-
do a quantidade produzida de 706.548 toneladas para 1.273.568 tonela-
das a uma taxa de crescimento de 8,78% a.a. Esse crescimento ocorreu 
em função da taxa de crescimento da área colhida que foi de 13,48% a.a. 
Contudo, houve queda no rendimento médio verificado no período em 
análise, de -4,14% a.a., mesmo com o aumento da produção cultivada 
em 1,8 vezes. Porém, este fato se justifica devido ao crescimento da área 
colhida ter sido realizado em maior velocidade do que o incremento 
produtivo.
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Figura 02: Série histórica da área colhida (ha), quantidade produzida 
(ton) e dos rendimentos médios (kg/ha) da cultura do açaí do estado do 
Pará – 2010/2017

Fonte: Elaboração a partir dos dados da SEDAP/PA, para o período de 2010 a 2017.

Na Tabela 4 estão apresentados os municípios com maior par-
ticipação em termos de área colhida do açaí, sendo que os que mais se 
destacaram em termos de participação foram  Igarapé-Miri, Cametá e 
Abaetetuba. Esses municípios foram os mais incorporaram tecnologia 
ao sistema de cultivo, apesar de suas limitações quanto à infraestrutura 
de produção e de escoamento. Geralmente, a produção de açaí apre-
senta como principal via de escoamento as estradas, caracterizadas pela 
precariedade, ou por meio fluvial. Apesar dessas dificuldades, o plantio 
do açaí manejado continua crescendo no Pará. 

Tabela 04: Área colhida (ha) nos anos 2015/2016

Localidade Ano 2015 Ano 2016

Área colhida 
(ha)

Participação 
%

Área colhida 
(ha)

Participação 
%

Estado do Pará 135.691 100,00 166.464 100,00
Municípios  
Igarapé-Miri 35.800 31,69 35.950 26,88
Cametá 20.000 17,7 20.000 14,95
Abaetetuba 19.500 17,26 19.500 14,58
Portel 5.380 4,76 25.000 18,69
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Limoeiro do Ajuru 8.850 7,83 6.650 4,97
Barcarena 5.200 4,6 8.000 5,98
Bujaru 6.400 5,66 6.300 4,71
Tucuruí 4.550 4,03 4.550 3,4
Acará 4.000 3,54 4.500 3,36
Ponta de Pedras (PA) 3.300 2,92 3.300 2,47

Fonte: IBGE (2017).

O maior produtor de açaí no estado do Pará é o município de Iga-
rapé-Miri (Tabela 5). Este município está situado na mesorregião do Nor-
deste paraense, e é responsável pela produção de 305.575 toneladas do 
açaí, liderando o ranking com 28,28% do total produzido em 2016. Em se-
guida, destaca-se o Município de Cametá, que, para o mesmo ano, produ-
ziu 112.000 toneladas de açaí in natura, o equivalente a, aproximadamen-
te, 10,36% da produção estadual, seguido do munícipio de Abaetetuba 
com uma quantidade produzida de 109.200 toneladas, com participação 
de 10,11% no total produzido. Ressalta-se que esses três municípios foram 
responsáveis por 48,75% da produção no Pará em 2016. 

Tabela 05: Os dez principais municípios produtores de açaí (ton) do es-
tado do Pará, 2016
Localidade Quantidade Produzida (ton) %
Estado do Pará 1.080.639 100%
Municípios
Igarapé-Miri 305.575 28,28%
Cametá 112.000 10,36%
Abaetetuba 109.200 10,11%
Bujaru 75.600 7,00%
Portel 75.000 6,94%
Barcarena 56.000 5,18%
Tucuruí 41.932 3,88%
Limoeiro do Ajuru 39.900 3,69%

Fonte: IBGE (2017).
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4.2 Dificuldades para a Estruturação da Cadeia Produtiva do Açaí 
no Estado do Pará

4.2.1 Baixo Nível de Organização dos Produtores 

O nível de organização dos agricultores produtores de açaí é mui-
to baixo, devido às suas condições de vida, o isolamento e, não menos 
importante, a forma que o produto é transportado, que geralmente é 
em barcos sem o mínimo de segurança muitas vezes navegando noite 
à dentro para escapar da fiscalização local, dificultando qualquer ini-
ciativa de organização, ou mesmo da simples troca de informações en-
tre si (BANCO DO BRASIL, 2010). Depreende-se dessa situação que a 
logística é um dos segmentos da administração empresarial de grande 
importância para a eficiência da cadeia produtiva do açaí, visto que terá 
a responsabilidade de locomover o produto desde o seu ponto de extra-
ção até seu consumidor final, tendo a incumbência da manutenção dos 
parâmetros de qualidade (SOUZA; BAHIA, 2010). São vários os muni-
cípios produtores com maior destaque, cuja média de deslocamento fica 
em torno de mais de 650 km (IBGE-CIDADES, 2017), em média, até a 
capital Belém, maior centro de indústrias beneficiadoras, além de que as 
estradas e transportes são precários.

4.2.2 Assistência Técnica Incipiente 

A assistência técnica aos agricultores ainda é muito carente, ha-
vendo uma dificuldade conjuntural e estrutural, comentada anterior-
mente. Assim, o fortalecimento das parcerias com ONGs, o investimen-
to governamental em infraestrutura de armazenamento e transporte e a 
maior presença de órgãos de assistência técnica e instituições de pesqui-
sa são necessários para promover o fortalecimento da cadeia produtiva 
do açaí, por meio de uma maior integração entre os seus elos (GON-
ÇALVES et al., 2012).
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4.2.3 Dificuldade no Escoamento da Produção 

Dentre os principais problemas relacionados à comerciali-
zação dos frutos do açaí, destacam-se a utilização de tecnologias 
primitivas adotadas pelas comunidades extrativistas, já que o açaí 
é uma fruta perecível, cujo consumo ou processamento necessita 
ocorrer dentro de 24 horas após a colheita. Essas tecnologias es-
tão relacionadas à extração inadequada dos frutos, o longo tempo 
de transporte em embarcações inapropriadas, sem refrigeração, 
associado ao armazenamento em locais inapropriados (MAPA, 
2006).

4.2.4 Perda de Qualidade do Produto na Cadeia Produtiva e Risco Sani-
tário 

Um dos problemas enfrentados no Pará é a contaminação micro-
biológica e por barbeiro. Para melhorar esse quadro, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Belém) criou, em 2015, a Casa do Açaí, com o objetivo 
de capacitar os batedores de açaí, orientar e incentivar boas práticas 
a doença de chagas. Já foram orientados e formados mais de dois mil 
trabalhadores (MAPA, 2017).

4.2.5 Intermediários 

Os agentes intermediários aparecem devido à dificuldade no 
transporte, a exemplo dos donos das embarcações que transportam o 
fruto de açaí. Esses intermediários tiram o máximo de vantagens dos 
agricultores e do município onde o açaí é a principal fonte de renda. 
Como visto na pesquisa de campo, a venda é dominada por interme-
diários, pois 90% das empresas entrevistadas adquirem a matéria-prima 
desses agentes.
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4.2.6 Sazonalidade da Oferta 

Como o açaí é um produto sazonal, na entressafra, devido à in-
suficiência da matéria prima, há indústrias processadoras que chegam 
a ser fechadas temporariamente por falta de produto. Esse problema 
poderia ser amenizado se os produtores tivessem condições de arma-
zenamento. O período da entressafra é marcado por perda brusca da 
qualidade e alta variações de preços. Para contornar a sazonalidade, as 
empresas estocam durante a safra grandes quantidades do produto pro-
cessado, com pouca adição de água, trabalhando com sua capacidade 
máxima, o que permite a manutenção de estoques de produtos acabado 
em suas instalações (SOUZA; BAHIA, 2010; GONÇALVES et al., 2012).

4.3 Análise de Mercado das Empresas da Região Metropolitana de 
Belém

4.3.1 Produtos

A venda do açaí acontece com características próximas aos da 
concorrência perfeita, com grande número de vendedores e comprado-
res. Para a industrialização do fruto, as empresas se preocupam primei-
ramente com o modo de aquisição da matéria prima, pois a escala de 
produção eficiente do produtor é pequena em relação à demanda pelo 
referido fruto, formada pelos intermediários, agroindústrias processa-
doras de polpa de frutas, supermercados e batedores de açaí devido ser 
grande o número de produtores e compradores, que cada qual transa-
ciona uma pequena parcela do volume total do produto.

Assim, dentre as empresas entrevistadas, observaram-se três 
formas de aquisição (produção própria, atravessador e ir ao local de 
compra), até pelo fato de o produto ser homogêneo, na percepção dos 
compradores de açaí (intermediários e empresas), uma vez que o fruto 
comercializado por um produtor é idêntico ao fruto ofertado pelos de-
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mais produtores. Assim, o fluxo de informações sobre preço, salário dos 
trabalhadores rurais, frete e transporte é do conhecimento dos princi-
pais agentes do mercado (produtores locais e intermediários), sendo o 
que define por qual meio será adquirida a matéria prima.

A partir da aquisição do fruto, o açaí é beneficiado e 90% da ma-
téria prima é comercializada na forma de polpa, seguido do mix de açaí 
(40%), que é a mistura de suco do açaí com outras frutas. Há também 
entre o total das empresas, 20% que trabalham com açaí liofilizado, 20% 
produzem sorvete e 10% batem açaí para outras empresas.

Os principais produtos produzidos pelas empresas de processa-
mento de açaí servem de matéria-prima para produção de produtos in-
dustrializados com maior valor agregado, podendo esses produtos serem 
beneficiados na região para maior incremento na receita das empresas 
locais. Fora do estado o consumo da polpa do açaí não é interessante por 
conta de o consumidor final preferir a bebida mista de açaí com xarope 
de outras frutas ou pílulas com açaí em pó na sua composição.

Analisando as indústrias, verificou-se que as mesmas se enqua-
dram na estrutura de concorrência monopolística, pois este tipo de 
mercado é observado quando se analisa uma quantidade significati-
va de indústrias de beneficiamento do fruto do açaí. Todas trabalham 
com o mesmo produto, algumas com viés de exportação, outras agre-
gando valor para vender a marca, algumas com a intenção de atender 
ao mercado local e outras agregando valor com a produção de dife-
rentes produtos utilizando o açaí, no intuito de atender uma demanda 
cada vez maior em diferentes setores, não ficando mais limitado ao 
mercado estadual. 

Os dados acima descritos condizem com as informações da Se-
cretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca (2017), verificando-
-se que nos anos de 2015 e 2016 o predomínio de fabricação de produtos 
em forma de polpa, mix e o açaí liofilizado. De acordo com informações 
dessa secretaria, em 2016 foram comercializados, no Pará, mais de 481 
milhões de reais em produtos do açaí destinados aos mercados nacional 
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e internacional, como, polpa, mix e açaí liofilizado, totalizando 119.223 
toneladas e um incremento de 42,3% em relação a 2015.

Para as empresas processarem o fruto do açaí, são necessários al-
guns insumos, por exemplo, todas as empresas utilizam embalagens, já 
os sacos de rafia, aromatizantes e baldes, apenas 30% dos entrevistados 
utilizam; o xarope, emulsificante e potes de polietileno, chega a 20%; e 
os produtos de limpeza, caixa de papelão e bebidas cidificantes, 10% das 
empresas entrevistadas informaram utilizar. 

Os dados primários revelaram a maior importância de alguns 
custos segundo os entrevistados para beneficiar o açaí, dentre os quais, 
40% das empresas citaram ser a energia e impostos, 20% a mão de obra, 
transporte e matéria prima e 10% das empresas consideram ser a água 
um custo evidente.

4.3.2 Quantidade dos Produtos Ofertados

A quantidade de produtos flutua de acordo com a sazonalidade 
do açaí, pois como as empresas estão presentes na RMB, a maior quanti-
dade da obtenção da matéria prima é proveniente de extrativismo. Logo 
são sazonais por não serem plantios planejados. No tangente a entres-
safra (Figura 3 – A) foi questionado como as empresas se comportam 
nesse período e de todas as entrevistadas, 60% conseguem atender sua 
oferta, porém, em quantidades mínimas; 10% diminuem seu ritmo de 
produção, atendendo apenas o mercado nacional; 10% atendem apenas 
o mercado local e 20% param a sua produção por conta de não ser viável 
funcionar neste período.

Para solucionar este problema, pode-se implantar a utilização de 
um sistema de irrigação em cultivos de açaizeiro, que tem como van-
tagem a produção contínua de frutos, principalmente, na entressafra, 
época em que a oferta da matéria prima é escassa e o preço alcança o 
triplo do preço praticado na safra, garantindo maior lucro ao produtor 
(NOGUEIRA, 2011).
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Outra alternativa é a inclusão de produtos substitutos, e de acor-
do com Nogueira e Santana (2009), o ciclo produtivo do açaí intercala 
com o ciclo produtivo da bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.), que é o 
principal substituto do açaí, ou seja, há potencial para exploração de 
outras culturas substitutas ao açaí na sua entressafra, podendo estimular 
o mercado com a diversificação de frutícolas nativas.

4.3.3 Comercialização

A escolha do mecanismo de comercialização de acordo com 
Trento, Sepulcri e Morimoto (2011) envolve ações que se adaptem à es-
cala desejada, ao tipo de qualificação do trabalho, ao relacionamento 
com fornecedores, clientes e prestadores de serviços e à existência de 
estratégias competitivas. O processo de comercialização tem início com 
a produção, mas não se limita a isso, passando pelo beneficiamento, em-
balagem, compra, venda e atividades de logística. Essa dinâmica de pro-
dução para permanência no mercado implica que os produtores tenham 
volume, qualidade, diversidade e regularidade de oferta.

De acordo com os dados da pesquisa, foi observado que o mer-
cado do açaí não está suprindo a escala desejada em sua cadeia pro-
dutiva, pois como foi mencionado no tópico anterior, a matéria prima 
na entressafra é insuficiente para abastecer a demanda das indústrias 
de beneficiamento e isto afeta a comercialização, pois prejudica todo o 
restante do processo, desestruturando toda a logística.

Os dados do IBGE (2017) mostram o avanço na quantidade pro-
duzida de fruto de açaí (Figura 3 – B) mostrando que mesmo ocorrendo 
o aumento na sua produção, não supre a demanda do mercado mun-
dial, pois é observado que toda a quantidade ofertada é incorporada 
ao mercado com facilidade independentemente do valor atribuído ao 
produto, mesmo que uma boa safra, em dado ano, tende a estimular os 
produtores a ampliarem suas áreas de plantio e ou de extração, visando 
aumentar a oferta desse produto (NOGUEIRA; SANTANA; GARCIA, 
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2013). Ressalta-se que mesmo com os avanços em termos de quantidade 
produzida, pode-se inferir que os mesmos ainda são insuficientes para 
produzir um equilíbrio entre oferta e a demanda desse produto no mer-
cado, conforme relatado pelos entrevistados. 

Figura 03: Funcionamento das fábricas de Acordo com a Época de Pro-
dutividade do fruto; B - Evolução da quantidade produzida do açaí fruto 
(ton)

 

Fonte: A – dados da pesquisa. B – IBGE (2017).

Os principais destinos da produção de açaí pelas indústrias en-
trevistadas são os mercados nacional e internacional, pois no mercado 
local não se tem uma aceitabilidade boa dos produtos ofertados pelas 
indústrias, e isso está relacionado ao aspecto cultural, pois os paraenses 
não apreciam o açaí processado e tão pouco produtos misturados a xa-
ropes ou outros sucos, ao contrário dos consumidores externos.

No que refere à comercialização, em escala nacional, todas as em-
presas comercializam para o país de origem (Brasil) e 70% exportam 
seus produtos para outros países, sendo os citados pelos entrevistados 
em ordem de maiores consumidores internacionais os seguintes países: 
Portugal, Estados Unidos da América, Austrália, Japão e África do Sul, 
respectivamente. Ressalta-se que dos 30% dos entrevistados que não ex-
portam para o mercado internacional, apenas 10% informou que não 
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possui planos para atender a esse mercado, por não haver interesse em 
sucessão familiar dos negócios do entrevistado.

O principal mercado consumidor do açaí paraense é a região Su-
deste do país, sendo que os principais estados consumidores são Rio de 
Janeiro e São Paulo, ressaltando-se que há nessa região empresas que 
interligam o mercado nacional com o internacional, responsáveis pelos 
trâmites referentes à comunicação, acordo de venda e despacho de do-
cumentação necessária para o envio da mercadoria. 

A região Nordeste é o segundo mais expressivo demandante do 
açaí paraense, sendo responsável por 30% do destino das indústrias en-
trevistadas. Nessa região, a polpa do açaí tem como finalidade principal 
a produção de sorvetes, energéticos, dentre outros. As regiões Sul e Cen-
tro-Oeste, que são responsáveis por 10% da destinação, têm apresen-
tado uma demanda crescente, segundo os entrevistados, porém, ainda 
com pouca expressividade.

4.3.4 Estratégias

Para as empresas lançarem estratégias para se manter no merca-
do, primeiramente têm que observar os pontos fortes, assim, foi pergun-
tado o que as empresas consideram como pontos fortes relacionados ao 
processo produtivo. São nove pontos fortes e as empresas tinham que 
classificar com notas de 1 a 9.

Classificado por ordem de importância a questão que obteve a 
maior média dentre as empresas foi referente à mão de obra qualifi-
cada (8,5), pois com o acompanhamento de profissionais qualificados 
o empreendimento tem uma maior segurança para produção, seguido 
de capacidade empresarial (7,17), clima favorável (6,50), tamanho do 
mercado (5,67), terra apropriada e barata (5), fácil acesso à informação 
(4,80), salários baixos (4,75) e baixo custo de transporte (2,80) e a que 
obteve menor média foi referente ao poder de compra do consumidor 
(2,5), pois os entrevistados afirmam que a demanda do açaí é alta, e, por 
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isso acreditam que quanto mais açaí for ofertado maior será a demanda, 
pois a oferta ainda está muito aquém do que é demandado pelo mercado 
mundial, não sendo objeto de preocupação das empresas a insuficiência 
de demanda por produtos por conta do poder de compra.

Segundo Nogueira, Santana e Garcia (2013) o açaí se caracteriza 
como produto de demanda inelástica em relação à variação de preços, 
ou seja, elevações nos níveis de preços tendem a provocar uma redução 
menos do que proporcional nas quantidades demandadas, mostrando, 
assim, a aceitabilidade desse produto no mercado mesmo com o preço 
elevado no período da entressafra, o que assegura uma elevação da re-
ceita, com a adoção da estratégia de elevação do preço do produto, o que 
é característico de um produto cuja demanda é inelástica à elevação dos 
preços. Essa afirmação é ratificada pelas informações obtidas junto às 
indústrias entrevistadas nesta pesquisa. 

Para as empresas se manterem no mercado são utilizadas várias 
estratégias comerciais, como: investimento na qualidade do produto 
(60%); treinamento de mão de obra (20%); atendimento aos padrões de 
qualidade e de mínima agressão ao ambiente (20%); propaganda e mar-
keting para vender o produto no mercado de comercio exterior (10%); 
departamento comercial para observar as tendências de mercado mun-
diais/certificação (10%) e utilização de tecnologia e redução de custos 
(10%).

As empresas foram questionadas quanto às cinco vantagens ob-
servadas por clientes e os entrevistados tinham que relacionar notas de 
1 a 5 e para análise foi feita média das respostas. Assim, os resultados 
obtidos foram: maior variedade (1,75), proximidade com o mercado 
consumidor (2,40), pontualidade (2,67) e melhor serviço e preços mais 
competitivos obtiveram média 4, respectivamente.

Também foram indagadas vantagens sobre a localização dos em-
preendimentos das empresas, relacionando notas de 1 a 8 e as respos-
tas foram as seguintes: disponibilidade de credito a juros baixos (1,67), 
existência de incentivos fiscais (2,67), proximidade do mercado consu-
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midor (4), disponibilidade de terras baratas (5), proximidade do merca-
do fornecedor (5,17), disponibilidade de mão de obra qualificada (5,25), 
condições edafoclimáticas favoráveis (6) e boas condições de infraestru-
tura (7,60).

4.3.5 Entraves

O conhecimento das dificuldades enfrentadas por um setor é de 
suma importância para visualização dos riscos potenciais enfrentados 
por um investimento e foram elencadas as dificuldades de aquisição de 
fruto para produção industrial do açaí, sendo que todas as empresas 
visitadas afirmaram que, na safra, não existe nenhuma dificuldade, a 
quantidade e qualidade do fruto necessária para produzir os produtos 
são de fácil obtenção e não há barreiras de mercado para novos pro-
dutos. Entretanto, na entressafra, esse cenário é discrepante, por conta 
de que, nesse período, não há uma produção suficiente de fruto para 
manter a capacidade produtiva em nível igual ao do período da safra, 
elevando-se a capacidade ociosa dessas indústrias. Dentre as principais 
dificuldades enumeradas pelos entrevistados, destacam-se: escassez do 
produto na entressafra, elevando seu preço (80%), baixa qualidade do 
fruto na entressafra (30%) e distância da matéria prima (10%).

Paes de Souza et al. (2017) discutem que a escassez dos recursos 
para produção, comercialização e distribuição do produto açaí nativo 
deve ser combatido, pois se caracteriza como um obstáculo para a ino-
vação e o desenvolvimento, impedindo o uso de conhecimento existente 
por parte dos trabalhadores.

Quanto às dificuldades para se manter no mercado, as empresas 
enumeraram cinco e as empresas atribuíam notas de 1 a 5, sendo ana-
lisadas a partir de médias: insuficiência da matéria prima (4), precarie-
dade da infraestrutura (3,5), custos de transporte elevado (3,25), custos 
elevados de energia (2,2) e baixa qualificação de mão de obra (1,6).



179O MERCADO DO AÇAÍ E SUAS PERSPECTIVAS DE PRODUÇÃO NO ESTADO DO PARÁ

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como visto, é grande o potencial do estado do Pará em relação à 
produção de açaí, tanto do ponto de vista do extrativismo e do manejo 
nas várzeas, quanto do cultivo em terra firme. Isso mostra a possibilidade 
de ampliação da oferta e o fortalecimento da cadeia produtiva. Para tanto, 
governo e população se interessem pela implantação de políticas públicas 
viáveis do ponto de vista socioeconômico e ambientalmente corretas.

Esta pesquisa revelou os principais pontos de obstáculos por par-
te das empresas e acredita-se que no médio ao longo prazo, com novas 
tecnologias de manejo e plantio do açaí, a oferta deve ser expandida. 
Todavia, uma forma de organizar a produção de coleta de frutos por 
parte dos coletores e produtores de açaí, também poderá influenciar de 
forma positiva no fluxo contínuo de oferta de frutos desse produto, mas 
para isso, faz-se necessário que o poder público contribua com o me-
lhoramento das estradas, de modo que o escoamento do produto seja 
mais eficaz.                            

Concluiu-se que o comércio de açaí é promissor e que o Pará pos-
sui vantagens comparativas que possibilitam o aumento da oferta do 
produto capaz de atender a uma demanda crescente, desde que sejam 
feitos maiores investimentos em tecnologias para aumento da produti-
vidade e ampliadas às políticas para fortalecimento da cadeia produtiva, 
a fim de agregar valor ao produto, respeitando os limites de uso do meio 
ambiente.

Verificou-se que os produtos industrializados de maior aceitabi-
lidade no segmento do açaí são as polpas, por serem destinados tanto 
para o consumo direto, como também servirem de matéria prima para 
outros produtos industriais. Ou seja, trata-se de um produto de deman-
da derivada em que os principais consumidores são as indústrias de be-
neficiamento.

No âmbito estadual, os resultados da pesquisa apontaram que 
há uma resistência por parte dos consumidores à aceitação do açaí in-
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dustrializado, tornando o consumo no mercado doméstico em níveis 
nacional e internacional mais interessantes comparativamente à desti-
nação local desse tipo de produto pelas unidades de beneficiamento, 
objetos desta pesquisa.

Quanto às estratégias adotadas pelas empresas, verificou-se 
que os investimentos em qualidade é a prática utilizada para aumen-
tar a competitividade destas nesse mercado. Quanto aos entraves 
encontrados pelas empresas, merece destaque o elevado custo da 
matéria-prima no período da entressafra, em que a quantidade e a 
qualidade do fruto são reduzidas drasticamente, conforme apontado 
por essa pesquisa.

Mediante o exposto, pode-se inferir que o mercado do açaí 
tem aceitabilidade de novos investimentos tanto na produção quan-
to no processamento do fruto para exportação, pois não há barrei-
ras à entrada de novas empresas nesse setor. Quanto às dificuldades 
atualmente enfrentadas pelos empresários no que se refere à oferta 
de matéria prima, as mesmas podem ser superadas com adoção de 
tecnologia para expandir as áreas de plantio dessa cultura visando 
atender à demanda crescente pelo fruto do açaí, principalmente no 
período da entressafra. Portanto, em função da crescente deman-
da de mercado, as perspectivas para esse segmento são favoráveis, 
constituindo-se numa excelente alternativa de investimento, mesmo 
diante das dificuldades elencadas pelos empresários, tais como: in-
suficiência da matéria prima, precariedade da infraestrutura, custos 
de transporte e energia elevados e baixa qualificação de mão de obra, 
dificuldades essas que podem ser superadas com políticas públicas 
direcionadas à melhoria das condições de produção e comercializa-
ção, visando à melhor estruturação da cadeia produtiva do açaí no 
âmbito estadual.
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CARACTERIZAÇÃO DO ARRANJO 
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STAKEHOLDERS
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Fábio Robson Cavalcante Casara

Saiane Barros de Souza
Mariluce Paes de Souza

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva caracterizar o Arranjo Produtivo Local (APL) de 
açaí no município de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, a partir 
da percepção dos stakeholders. Busca-se identificar os principais desa-
fios enfrentados e as oportunidades de melhorias, na visão dos atores 
locais, para o crescimento econômico e o desenvolvimento local. O 
extrativismo do açaí é uma das atividades econômicas da região Ama-
zônica com produção crescente a cada ano. Contudo, o APL do açaí, 
desta localidade, ainda não teve suas características evidenciadas, o que 
compromete o planejamento e a implementação de ações para o for-
talecimento e crescimento econômico da atividade na municipalidade. 
Como aporte teórico, explora-se as abordagens sobre APL e a Teoria dos 
Stakeholders. As variáveis de análise são: territorialidade; diversidade de 
atividades, atores econômicos, sociais e institucionais. A metodologia 
tem caráter qualitativo, exploratório e descritivo, adota a estratégia de 
pesquisa de campo, utilizando-se de observações não-participante e en-



186 Thelma Jakliny Martins Arruda | Fábio Robson Cavalcante Casara | Saiane Barros de Souza | Mariluce 
Paes de Souza

trevistas semiestruturadas e em profundidade, com os principais atores 
do APL. Os resultados evidenciam a necessidade de apoio ao empreen-
dedorismo que possibilite a promoção e o fortalecimento das interações 
das organizações locais com objetivo de melhorar as condições de tra-
balho, o acesso aos mercados e, sobretudo, a melhoria na qualidade de 
vida dos extrativistas, estimulando os aspectos social e econômico da 
região. Conclui-se que os stakeholders estão desarticulados no que se 
refere à organização social, devido à cultura local favorecer o individua-
lismo, o que dificulta a governança e deixa o arranjo produtivo do açaí 
fragilizado.

1 INTRODUÇÃO

Apontado como um importante produto para a economia Ama-
zônica, o açaí é um dos frutos com maior demanda tanto no mercado 
nacional quanto no internacional, além de servir como fonte alimentar 
e de renda para as populações tradicionais do norte do Brasil. Por estes 
aspectos, deve-se considerar a importância do arranjo produtivo do açaí 
no município de Guajará–Mirim, em Rondônia, que pode possibilitar 
a geração de novas oportunidades econômicas, bem como, contribuir 
para o desenvolvimento daquela região.

A Rede de Pesquisa em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais 
(Redesist) define Arranjo Produtivo Local (APL) como um conjunto de 
atores econômicos, políticos e sociais que se encontram localizados no 
mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas semelhantes 
com conexões de produção, cooperação e aprendizagem (REDESIST, 
2004). Dessa forma, a existência de conexões de interesses econômicos 
e sociais entre os atores locais possibilita o fortalecimento do APL. Estu-
dos direcionados para sistemas produtivos devem procurar identificar 
os tipos de agentes envolvidos e seus padrões comportamentais para 
melhor compreensão das leis e propriedades constituidoras desses siste-
mas. (AMARAL FILHO, 2011). 
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Nesse contexto, este estudo objetiva caracterizar o arranjo produ-
tivo local (APL) do açaí no município de Guajará-Mirim, no estado do 
Rondônia, a partir da percepção dos stakeholders. Esta proposta se justi-
fica porque a evidenciação das características do APL em questão pode 
contribuir para o planejamento e a implementação de ações direciona-
das ao fortalecimento e crescimento econômico da atividade produti-
va do açaí no referido município. Nesse sentido, a questão norteadora 
desta pesquisa é: quais características do APL do açaí de Guajará-Mirim 
são mais relevantes para o desenvolvimento e crescimento da atividade 
na região, considerando a percepção dos stakeholders locais?

Espera-se identificar os principais desafios, suas possíveis solu-
ções e as oportunidades que podem destravar o crescimento econômico 
do APL e o desenvolvimento local. Parte-se da premissa de que o maior 
conhecimento da atividade produtiva do açaí na região favorece o pla-
nejamento de investimentos dos agentes privados e públicos e motiva 
a cooperação técnica entre as instituições locais em benefício do APL, 
fortalecendo a competitividade dessa atividade produtiva na região de 
Guajará-Mirim.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Apresenta-se neste tópico, uma breve contextualização sobre 
Arranjo Produtivo Local (APL) e Teoria dos Stakeholders, abordagens 
teóricas que serviram de base para análise dos dados coletados nessa 
pesquisa.

2.1 Arranjos Produtivos Locais 

No Brasil, o conceito de Arranjos Produtivos Locais (APL) foi ini-
cialmente sistematizado pela Rede de Sistemas Produtivos e Inovativos 
Locais (Redesist), um grupo de pesquisa interdisciplinar, formalizado 
em 1997, sediado no Instituto de Economia da Universidade Federal do 
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Rio de Janeiro e que conta com a participação de várias universidades 
e institutos de pesquisa no Brasil, além de manter parcerias com outras 
organizações internacionais (LASTRES; CASSIOLATO, 2003). Os APL 
são definidos como:

Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e 
sociais – com foco em um conjunto específico de atividades 
econômicas – que apresentam vínculos mesmo que incipien-
tes. Geralmente envolvem a participação e interação de em-
presas – que podem ser desde produtoras de bens e serviços 
finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, presta-
doras de consultorias e serviços, comercializadoras, clientes, 
entre outros, e suas variadas formas de representação e asso-
ciação. Incluem também diversas outras instituições públicas 
e privadas voltadas para a formação e capacitação de recursos 
humanos (escolas técnicas e universidades), pesquisa, desen-
volvimento, engenharia, política, promoção e financiamento. 
(LASTRES; CASSIOLATO, 2004).

Cassiolato e Lastres (2003) vislumbram a participação de uma di-
versidade de atores incorporados ao arranjo, entre os quais estão: 

a) atores econômicos (fornecedores, clientes, parceiros e concor-
rentes); 

b) atores do conhecimento (universidade, consultoria e institu-
tos); 

c) atores de regulação (órgãos governamentais); e 
d) atores sociais (sindicatos, associações, organizações do tercei-

ro setor, entre outros).

Nesse contexto, os arranjos podem ser entendidos como uma “...
força da lógica das ações dos indivíduos que buscam soluções em conjun-
to, ou de maneira combinada, a fim de resolver problemas para os quais 
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a capacidade individual é insuficiente ou ineficiente.” (AMARAL FILHO, 
2011, p.174). Cassiolato e Lastres (2003) esclarecem que a concentração de 
instituições e atividades econômicas semelhantes, na maior parte dos casos, 
constituem características distintivas de um APL, constantes no Quadro 1.

Quadro 01: Características do APL

Dimensão territorial

Ambiente onde ocorrem os modos de produção e traba-
lho, delineado com base nas relações jurídicas, políticas, 
econômicas, sociais e institucionais, caracterizado por 
algum tipo de governança, que direciona a coletividade 
à mobilização por projetos similares à região, oportuni-
zando a realização e formação de parcerias entre os atores 
internos e externos do território.

Diversidade de 
atividades e atores 

econômicos, sociais e 
institucionais

Essa característica pode ser observada quando o arranjo 
está mais estruturado, o que possibilita uma maior par-
ticipação e interação entre as empresas e instituições de 
apoio e suporte, de modo que influências ocorram a partir 
do grau de convívio, direcionando à eficiência e ao apren-
dizado coletivo.

Conhecimento tácito

Disseminação do conhecimento coletivo que possibilita a 
formação e consolidação do APL, agregando informações 
do saber organizacional ao saber individual do trabalha-
dor, ou vice-versa, constitui-se uma vantagem competi-
tiva.

Inovação e aprendiza-
do interativo

Novas formas de modernizar processos, produtos e ges-
tão. O aprendizado interativo (coletivo) figura-se como 
mecanismo de aprimoramento, capaz de oferecer suporte 
para aumentar a capacidade competitiva endógena aos 
diversos atores locais.

Governança

Processo formal para coordenar diversos atores econômi-
cos, sociais, culturais e institucionais nas esferas públicas 
e privadas (local ou regional). Geralmente exercida pelo 
Estado, de forma compartilhada com outras instituições 
de apoio e suporte.

Fonte: Adaptado de Cassiolato e Lastres (2003). 
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Santos, Diniz, Barbosa, (2004) explicitam a existência de duas 
formas distintas de cooperação em um APL, a cooperação multilateral 
e a bilateral. A cooperação multilateral é coordenada por uma insti-
tuição representativa de associação coletiva com autonomia decisória 
(como exemplo, sindicatos, associações e cooperativas). A coopera-
ção bilateral é caracterizada pela colaboração para solucionar obje-
tivos específicos, limitados e sem autonomia decisória. Esta última, 
é independente da negociação e do objetivo predefinido das partes, 
por exemplo, as relações formais ou informais para troca de conheci-
mento, aquisição de tecnologia ou joint ventures (SANTOS, DINIZ E 
BARBOSA, 2004).

No que se refere a governança, Suzigan, Garcia e Furtado (2002) 
explanam sobre a importância do grau de hierarquia, liderança e co-
mando, ou ainda de coordenação ou cooperação entre os atores.  Sendo 
a coordenação a forma de governança a partir da qual o “ator que exerce 
poder de afetar o desenvolvimento do sistema” (STORPER E HARRI-
SON, 1991:408). 

Dessa forma, a estrutura de governança de um APL passa a ser 
moldada pelos atores que se inserem em determinado sistema produti-
vo, de forma que estes, ao estabelecerem laços de interação, criem me-
canismos de coordenação e controle em um ambiente propício à parti-
cipação, cooperação, identificação e solução de problemas comuns para 
que possa ser alcançado o sucesso de determinada atividade produtiva 
(WILLIAMSON, 1985; FARINA, 1999; SUZIGAN, GARCIA; FURTA-
DO, 2007; CAMPOS; CALLEFI, 2009; CAMPOS, TRINTIN; VIDI-
GAL, 2009; VILPOUX; OLIVEIRA, 2010). 

Corroborando com o esclarecimento de significados, Volkmann 
e Albert (2005, p. 1) elucidam que a “estrutura de governança descreve o 
poder de estabelecer regras para os membros de uma cadeia, a coorde-
nação assegura a implementação e a aderência a essas regras”. Essa coor-
denação pode ser exercida por uma diversidade de organizações, como 
o Estado, organizações corporativas e redes de cooperação, as quais re-
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tratam múltiplos sistemas de incentivos que comandam as atividades 
dos agentes econômicos (FARINA, 1999).

Por fim, Vilpoux e Oliveira (2010) esclarecem que os sistemas 
produtivos podem assumir diversas caracterizações, as quais estão vin-
culadas a história, evolução, contexto social e cultural em que se inclui a 
estrutura produtiva, as formas de governança, a cooperação entre agen-
tes, as formas de aprendizado e a capacidade de geração e a difusão de 
conhecimentos. 

2.2 Teoria dos Stakeholders

A Teoria dos Stakeholders está alicerçada na sociologia, com 
influência também dos estudos voltados para o comportamento or-
ganizacional, administração de conflitos e na análise de políticas des-
tinadas a atender anseios de grupos (FREEMAN; MCVEA, 2001). Da 
evolução da Teoria dos Stakeholders, originou-se o pensamento de que 
os investidores, empregados e fornecedores eram inputs da firma, a 
qual transformava esses insumos em produtos finais para os clientes 
(DONALDSON E PRESTON, 1995). Essa visão acarretou um enfoque 
voltado para a natureza multifacetada das demandas da organização 
(ACKERMANN; EDEN, 2011), entre elas a criação de cenários e for-
mulação de estratégias.

Para Freeman (1984), no início, a Teoria dos Stakeholders estava 
ligada à Teoria de Estratégia, destacando a importância das relações en-
tre diversos grupos de interesse e as organizações. Ele define stakeholder 
como “qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela 
realização dos objetivos da organização” (FREEMAN, 1984, p. 46).

González-Esteban (2007) preconiza que “mediante la teoría de 
los stakeholders es fácil vislumbrar la existencia de una responsabilidad 
social, entendida en sentido ético, de la organización empresarial”. No en-
tanto, é imprescindível também compreender e identificar quem são os 
stakeholders a serem considerados pela organização. 
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Neste contexto, Parmar et al. (2010, p.7) abordam sobre possíveis 
questionamentos necessários para analisar os relacionamentos dos sta-
keholders de modo ético, como o caso de uma tomada de decisão, onde 
se faz necessário analisar para quem terá valor e para quem será um 
obstáculo.

A Teoria dos Stakeholders possibilita compreender a existência de 
uma série de relações entre as diferentes partes interessadas que compõe 
a organização, as quais são estabelecidas não somente mediante os con-
tratos jurídicos e sociais, mas também regradas por um contrato ético. 
(GONZÁLEZ-ESTEBAN, 2007), ou seja, as regras informais estabeleci-
das na convivência dos atores.

A Teoria dos Stakeholders, na visão de Parmar et al. (2010), pode 
ser classificada com base nos mais diversos aspectos e características, e 
por consequência, os próprios stakeholders são identificados com base 
em atributos simples, mas o importante é identificar e classificar as par-
tes interessadas a fim de que a estratégia organizacional acompanhe as 
necessidades daqueles que fazem parte de uma configuração produtiva, 
no caso deste estudo, um Arranjo Produtivo Local. Deste modo, perce-
be-se que outros interesses se evidenciam além do econômico, a exem-
plo de expectativas comportamentais recíprocas.

Neste cenário, Mitchell, Agle e Wood (1997) avaliam os stakehol-
ders com base em três atributos: poder, legitimidade e urgência. O po-
der no sentido imposição, persuasão, em que um indivíduo, ator social, 
tem a capacidade de fazer com que outro faça algo que não gostaria de 
fazer. “Portanto, uma parte em um relacionamento tem poder, na medi-
da em que tem ou pode obter acesso por meios coercivos, utilitários ou 
normativos, para impor sua vontade no relacionamento” (MITCHELL, 
AGLE E WOOD, 1997). 

A legitimidade é abordada por Mitchell, Agle e Wood (1997) 
como um bem social desejável, sobrepõe – se a uma mera autopercep-
ção, podendo ser definida e negociada de maneira diferente em vários 
níveis da organização social. Neste caso, os autores explicitam que a 
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legitimidade e poder são propriedades que podem se combinar para 
criar autoridade, mas também podem existir de forma independente. 
E, relatam que uma organização pode ter posição legítima na sociedade, 
ou pode ter uma reivindicação legítima sobre seus gestores, mas exceto 
que tenha poder para obrigar a aceitação de sua vontade na relação ou 
uma percepção de que sua reivindicação é urgente, ela não alcançará sa-
liência para os gestores da organização. Por essa razão, em uma análise 
de saliência de stakeholders a legitimidade, como atributo das relações 
entre partes interessadas e gestores, deve ser analisada de forma indivi-
dualizada.

Visando minimizar a dificuldade de percepção dos atributos de 
legitimidade e poder, os autores apresentam o atributo de urgência que 
permite uma mobilidade mais dinâmica, e definem este atributo como 
“o grau em que as reivindicações das partes interessadas exigem atenção 
imediata” (MITCHELL et al., 1997). Complementam, ainda, que a urgên-
cia está baseada em (1) sensibilidade temporal - o grau em que o atraso 
gerencial no atendimento à reclamação ou relacionamento é inaceitável 
para a parte interessada e (2) criticidade - a importância da reclamação 
ou da relação com a parte interessada (MITCHELL et al., 1997). Dessa 
forma, ao se considerar a lógica das interferências dos atores no ambiente 
de relacionamento, deve-se conhecer quais são os seus anseios, objetivos 
e expectativas, o que permite fortalecer os relacionamentos. 

Ao adotar a conceituação de Freeman (1984), o significado de 
stakeholder pode ser interpretado sob um ângulo mais abrangente ou 
sob uma perspectiva mais restrita. O ângulo mais abrangente envolve 
qualquer indivíduo ou grupo que pode ser afetado ou afetar a institui-
ção, enquanto que a perspectiva mais restrita inclui aqueles que são vi-
tais para o sucesso e sobrevivência da organização (FREEMAN; MC-
VEA, 2001). 

Nesse mesmo diapasão, não somente os atributos, mas também 
os interesses podem ser alterados, devido a pressões particulares, gru-
pais e universais ou gerais (GONZÁLEZ-ESTEBAN, 2007), que - por 
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conseguinte - influenciam a organização. Deste modo, os stakeholders 
podem alterar de nível conforme seus atributos forem sendo ressaltados 
e transformados. 

Para corroborar, Lyra, Gomes e Jacovine (2009) evidenciam a ne-
cessidade de estabelecer metas e objetivos para que se possa medir a 
relação com os stakeholders, proporcionam uma maneira de criar um 
recurso estratégico contínuo na tomada de decisão da organização, 
com procedimentos bem definidos e flexíveis para que a estratégia de-
senvolvida seja revisada, caso ocorra uma oscilação de categorias dos 
envolvidos nas relações. Assim, gerenciar e liderar um negócio é um 
conjunto de relacionamentos com stakeholders que definem o negócio. 
(PARMAR et al., 2010).

Ao recorrer à Teoria dos Stakeholder para conhecer a percepção 
dos principais atores do APL do Açaí em Guajará-Mirim (RO), busca-se 
compreender as suas principais características, bem como, conhecer o 
relacionamento entre as organizações, os extrativistas e seus represen-
tantes, e de que forma os indivíduos podem ser afetados pelo arranjo e 
vice-versa. 

3 METODOLOGIA

A pesquisa possui abordagem qualitativa e caráter explorató-
rio-descritivo e visa caracterizar o arranjo produtivo local do açaí no 
município de Guajará-Mirim, no estado do Rondônia, a partir da per-
cepção dos stakeholders. Estudos exploratórios buscam conhecer com 
maior profundidade o assunto para esclarecer ou construir questões 
importantes sobre o problema investigado (RAUP; BEUREN, 2004) e 
os descritivos são utilizados quando se busca efetuar o detalhamento 
das características de uma população, fenômeno ou de uma experiência 
(GIL, 2008). 

Os dados secundários foram coletados em banco de dados 
de grupos de pesquisas sobre a biodiversidade regional, em sítios 
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da internet das instituições governamentais e não-governamentais 
relacionadas ao objeto da pesquisa. O levantamento bibliográfico 
teve como base as abordagens de Arranjos Produtivos Locais – APL 
e da Teoria dos Stakeholders, bem como, demais conceitos suple-
mentares que ofereceram suporte à contextualização do objeto da 
pesquisa. 

A Figura 2 apresenta a sequência lógica das etapas metodológicas 
utilizadas para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Figura 2: Diagrama metodológico

Fonte: Os autores.

Os dados primários foram coletados em pesquisa de campo, a 
partir de entrevistas semiestruturadas em profundidade de caráter in-
tencional com diversos atores do APL do açaí no município, explorando 
as características do local com base nos seguintes aspectos: dimensão 
territorial; diversidade de atividades e atores econômicos, sociais e ins-
titucionais, com base nas definições propostas por Cassiolato e Lastres 
(2003).
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As categorias foram estabelecidas de forma a proporcionar 
análise direcionada das interpretações dos resultados das entrevistas 
ou que foi observado pelo pesquisador. Destaca-se que, para ressal-
tar as informações contidas nos relatos e aprofundar a análise, foi 
considerado não somente o relato propriamente dito, mas também 
as reações e incitações dos entrevistados por meio de observação.  A 
decifração estrutural centrada em cada entrevista, analisa os relatos 
e identifica os trechos correlacionados com as categorias preestabe-
lecidas para a pesquisa, para posterior inferência e interpretação dos 
resultados da pesquisa. Ressalta-se que os trechos selecionados para 
compor este capítulo expressam de forma fidedigna o que foi falado 
pelo entrevistado.

Utilizou-se o método de análise de conteúdo, para codificação, 
categorização e interpretação dos fatores chaves que envolvem a carac-
terização do APL. Conforme preconizado por Bardin (2011), a análise 
de conteúdo contempla um conjunto de técnicas de análise das comu-
nicações visando alcançar, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que possibilitem 
a inferência de conhecimentos relacionados às condições de produção 
e recepção destas informações.  Trata-se de um método de tratamen-
to da informação contida nas mensagens, pelo qual se cria categorias 
relacionadas ao objeto de pesquisa e estabelece correspondências en-
tre as estruturas linguísticas ou semânticas e as estruturas psicológicas 
ou sociológicas dos enunciados. Dessa forma, a leitura realizada pelo 
pesquisador para a análise busca realçar o sentido das palavras que se 
encontram em segundo plano (BARDIN, 2011).

3.1 Município de Guajará – Mirim e a Importância Socioeconômica 
do Açaí

A área selecionada para a pesquisa, refere-se ao município de 
Guajará-Mirim. Segundo dados da cidade constantes no sistema do 
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IBGE, possui uma população estimada de 47.451 habitantes, todavia o 
último censo de 2010 apontava uma população de 41.656 pessoas com 
uma densidade demográfica de 1,68 habitantes/km². O território é com-
posto quase em sua totalidade, de acordo com o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), por Unidades de Conservação (UCs) e reservas in-
dígenas, cerca de 93% do município. 

Dentre as diversas atividades extrativas decorrentes na re-
gião, em face da existência das Unidades de Conservação, traba-
lha-se no presente estudo com foco no extrativismo do açaí, sendo 
essa uma atividade laboral típica da cultura local. É uma das prin-
cipais fontes de renda dos extrativistas e seus familiares no muni-
cípio, cerca de 80% do produto é obtido de extrativismo de açaí 
nativo (ICMBIO, 2014). 

Em pesquisa realizada por Paes-de-Souza et al. (2011), onde 
é feita a descrição da cadeia produtiva do produto florestal açaí 
nativo e apresentação de uma proposição de estratégias para po-
tencializar a exploração do produto no estado de Rondônia, é pos-
sível visualizar dados a respeito da relevância deste produto. Foi 
demonstrado no estudo que embora os coletores de açaí sejam em 
menor número, verifica-se que a quantidade total explorada e o 
valor médio obtido com o produto são significativamente supe-
rior aos demais produtos da biodiversidade da região de Rondônia 
(PAES-DE-SOUZA et al., 2011).

Segundo a Embrapa (2005) existem na região Amazônica duas 
espécies de açaí: Euterpe oleracea Mart e a Euterpe Precatória. A Euter-
pe oleracea Mart. é uma espécie do tipo comercial, mais conhecidas por 
seu codinome:  açaí-do-pará, é nativa da Amazônia Oriental, e encon-
trada ao longo dos igarapés, terrenos de baixada e áreas com umidade 
permanente. 
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Figura 01: Mapa de Rondônia com identificação do Município de Gua-
jará-Mirim, áreas limítrofes e localização de áreas protegidas

Fonte: Extraído e adaptado de http://principo.org/.

Em Rondônia, as concentrações naturais de açaí são da espécie 
Euterpe Precatória, também conhecida como açaí-do-amazonas, açaí-
-da-mata, açaí-da-terra-firme e açaí solteiro, ocorrendo em matas de 
terra firme e ocasionalmente nas matas de várzea, sendo o principal ob-
jetivo a produção de frutos para as indústrias processadoras de polpa 
(EMBRAPA, 2005).

As áreas de coleta dos frutos do açaizeiro estão distribuídas no 
município de Guajará-Mirim compreendendo as áreas ribeirinhas e de 
terra firme, entre os distritos de Surpresa, Iáta e Nova Mamoré, além 
das reservas federais extrativistas (RESEX) e reservas federais biológi-
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cas (REBIO) e nas terras indígenas, conforme demonstra a Figura 2. 
Quanto ao cultivo, este ocorre apenas para fins de subsistência dentro 
das Reservas (ICMBIO, 2014).

O mapa 1, apresenta o estado de Ronônia com destaque para o 
município de Guajará-Mirim com suas unidades de conservação, onde 
ocorrem o processo de extração do açaí pelos extrativistas açaizeiros. 

3.2 Seleção de Caso e Sujeitos da Pesquisa

A população e amostra têm como princípio identificar os siste-
mas produtivos adotados na região, quantidade, qualidade e caracterís-
ticas (CRESWELL, 2010). Para a presente pesquisa, os sujeitos da entre-
vista foram selecionados de forma intencional levando em consideração 
o objetivo de identificar as características do APL do açaí. 

A amostra foi composta da seguinte maneira: 2 extrativistas da 
Reserva Extrativista Rio Ouro Preto (RESEX ROP); 5 representantes 
da associação de açaizeiros (atividades exercidas como 1 extrativista, 1 
debulhador, 1 peconheiro, 2 batedor); 8 representantes de instituições 
locais, sendo:  1 da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri), 1 da 
Secretaria Municipal da Vigilância Sanitária (Semvisa), 1 da Embrapa, 
1 da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), 1 do ICMbio, 2 comer-
ciante e 1 feirante, atores que atuam e interagem no APL do açaí de 
Guajará-Mirim, aqui denominados de Stakeholders. Alguns desses ato-
res exercem mais de uma função, por trabalhar de forma individual na 
colheita e comercialização, ou por além de extrair o fruto, também faz o 
seu beneficiamento. Dessa forma, alguns relatos podem ser acompanha-
dos de duas nomenclaturas ao mesmo tempo.

Para descrição da percepção dos Stakeholders partiu-se das variá-
veis escolhidas para análise: territorialidade; diversidade de atividades e 
atores econômicos, sociais e institucionais; e, os próprios Stakeholders, 
constantes do Quadro 2.
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Quadro 02: Variáveis de análise

Variáveis Descrição

 Territorialidade

Relacionada à dimensão cultural, econômica, social e polí-
tica, abrangendo desde a cultura local, a existência de coo-
peração entre os stakeholders, formas de governança, até a 
aprendizagem coletiva.

Diversidade de ativi-
dades e atores econô-
micos, sociais e insti-
tucionais 

Interação entre os atores do arranjo, para a realização de 
ações que buscam um objetivo comum, relacionado ao de-
senvolvimento sustentável do arranjo.

Stakeholders

Stakeholders, estão inseridos numa rede de relacionamen-
tos em que todos interagem e tentam influenciar seus pa-
res mutuamente; onde surgem parcerias e alianças que são 
realizadas conforme os interesses individuais e coletivos.

Fonte: Os autores.

Para caracterização do APL, foram realizadas inferências com 
base nas variáveis selecionadas para a pesquisa e congruência com as 
informações coletadas nas entrevistas realizadas. Ademais, foram utili-
zadas partes dos relatos para reforçar a descrição dos resultados.

Como limitação da pesquisa, ressalta-se a realização das entrevistas 
no período de entressafra, novembro de 2017, o que dificultou a localização 
de alguns dos representantes das partes envolvidas no processo, outro as-
pecto está relacionado ao acesso às localidades afastadas, que necessitam de 
autorização de órgãos governamentais, como é o caso dos Povos Indígenas 
das reservas próximo às margens de rios, que são controladas pela FUNAI: 
Deolinda/Sotério, Sagarana, Pedral e Baía da Coca, o que dificultou o acesso 
a estes atores, face o tempo de retorno de resposta para visitação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste tópico, demonstram-se os dados resultantes da pesquisa 
divididos com base nas variáveis de análise estabelecidas para caracte-
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rização do APL, a partir da percepção dos Stakeholders. Os subtópicos 
desta seção apresentam como os atores envolvidos no processo visuali-
zam os aspectos de territorialidade, diversidade de atividades e atores 
econômicos, sociais e institucionais. Primeiro, apresenta-se um tópico 
para estabelecer quem são os stakeholders no APL e ao final, cria-se o 
tópico de discussão.

4.1 Stakeholders

Em virtude da participação de diversos atores no proces-
so produtivo do açaí no APL, apresenta-se o resumo das ativida-
des desenvolvidas com suas respectivas descrições, bem como, as 
atividades funcionais dos Stakeholders, seguindo pela tipologia 
de atores estabelecida por Cassiolato e Lastres (2003), conforme 
Quadro 3.

Quadro 03: Descrição das atividades e os correspondentes Stakeholders
ATIVIDA-

DE DESCRIÇÃO STAKEHOLDERS ATORES 

Coleta de 
açaí

Processo de retirada do cacho 
da palmeira de açaí, “açaizeiro”, 
muitas vezes precisa acessar 
áreas particulares.

Pecunheiro; Açai-
zeiro; (Extrativista); 
fazendeiro.

Ator econô-
mico

Debulha Processo de retirada dos frutos 
do cacho.

Debulhador (Aju-
dante); Açaizeiro.

Ator econô-
mico

Armaze-
namento e 
Transporte

Processo de armazenamento 
dos frutos em baldes ou caixas 
plásticas. Transporte do local 
da extração para o de benefi-
ciamento.

Ajudante; Açaizeiro; 
Fretista.

Ator econô-
mico
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Beneficia-
mento

Processo de retirada da polpa 
por meio da batedeira (equipa-
mento); ensacamento do vinho 
ou da polpa; congelamento da 
polpa.

Batedor; Vigilância 
Sanitária; Associa-
ção; entidades de 
educação; órgãos 
governamentais.

Atores eco-
nômico, de 
regulação e de 
conhecimento

Comércio
Produtos comercializados por 
meio de representantes/par-
ceiros.

Atravessador local; 
Açaizeiro; Comer-
ciantes; Feirante.

Ator econô-
mico

Associação
Representar o grupo de Açai-
zeiros Agroextrativistas junto à 
órgãos de governo ou controle.

Todos os atores que 
participam das de-
mais atividades.

Ator social

Fonte: dados da pesquisa.

O papel de cada Stakeholder pode ser identificado a partir de sua 
atividade dentro do APL, abaixo, apresenta-se o Quadro 4 com a carac-
terização da atividade exercida pelo ator no processo produtivo.

Quadro 4: Características dos Stakeholders
STAKEHOLDER 
(Ator Envolvido) CARACTERÍSTICAS

Extrativista Indivíduo que extrai o açaí das áreas de cultivo do açaí, também 
denominado popularmente como açaizeiro.

Fazendeiro Proprietário das terras particulares de onde são realizadas as co-
letas do açaí

Pecunheiro Trabalhador utiliza a peconha (é um utensílio rudimentar amazô-
nico similar a um cinto) para escalar a estipe da palmeira do açaí.

Ajudante Indivíduo que ajuda a extrair ou carregar a produção, normal-
mente, são familiares (irmãos, filhos, pais, tios).

Debulhador Indivíduo que realiza a separação do fruto do cacho, fazendo pré-
-seleção do fruto.

Fretista
Realiza o transporte (por meio de locação) do local da extração 
para o beneficiamento, para o comércio local ou para regiões pró-
ximas.
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Atravessador Indivíduo que exerce suas atividades financeiras ou comerciais, 
colocando-se entre o extrativista e o comprador.

Batedor
Proprietário da batedeira com a qual faz retirada da polpa do fru-
to, que pode ser transformada em vinho ou simplesmente conge-
lada e ensacada. 

Vendedor
Enquadram-se nessa categoria os feirantes, os ambulantes, açai-
zeiro (são os donos de batedeiras que processam o fruto e comer-
cializam).

Entidades educa-
cionais

Instituições de ensino e pesquisa da iniciativa privada com ou sem 
fins lucrativos (ex: SEBRAE, Escolas, Universidades).

Órgãos governa-
mentais

Governo (municipal, estadual, Federal) e seus Órgãos reguladores 
do governo (ex: ICMBio, Semvisa, Seagri etc.).

Fonte: dados da pesquisa.

4.2 Territorialidade

A partir dos relatos dos atores será apresentada uma contextua-
lização da territorialidade, por meio de suas vivências relacionadas aos 
processos produtivos, como: colheita, beneficiamento, comercialização, 
buscando abranger os aspectos culturais, econômico e social, conforme 
preconizado pela Redsist (2004).

Com base nos relatos dos extrativistas e do batedor de açaí é pos-
sível aferir a inexistência de local próprio para a colheita do fruto, uma 
vez que não há plantação e as palmeiras existentes são nativas, encon-
tradas principalmente em áreas particulares e reservas governamentais 
(fazendas e unidades protegidas federais). Nesse contexto, percebe-se 
as relações existentes no APL da região, baseada em cooperação com 
os fazendeiros, que indiretamente auxiliam na subsistência dos extra-
tivistas, uma vez que não ocorre a cobrança financeira para retirada do 
fruto de suas propriedades, retratando os preceitos da Redesist sobre 
APL e com a teorias dos Stakeholders, conforme se pode depreender nos 
depoimentos a seguir:
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“Aqui, a gente se embrenha no mato para colher açaí, isso é 
nosso; ou pedimos para entrar nas fazendas e os caras não 
cobra nada” (Extrativista da RESEX ROP).

Normalmente, as maiores áreas de incidência de açaizais ficam lo-
calizadas à margem direita do rio Mamoré, no sentido Guajará-Mirim à 
Porto Velho, por se tratar de uma área úmida é possível encontrar duas 
espécies de açaí, o solteiro e o de touceira, segundo informações do técni-
co da SEAGRI, o que coaduna com as informações do EMBRAPA (2005).

“Foi feito o levantamento das áreas de extração de açaí que 
estão distribuídas no município de Guajará-Mirim com-
preendendo as áreas ribeirinhas e de terra firme entre os dis-
tritos de Surpresa, Iáta e Nova Mamoré” (Técnico Agrícola 
da Seagri).

A colheita dos frutos ocorre em períodos da safra biológica (mar-
ço a setembro), conforme Técnico da Seagri, por se tratar de plantas 
nativas. Os extrativistas sofrem no período da entressafra (final de ou-
tubro a fevereiro), quando ocorre a escassez do fruto nas áreas próximas 
à cidade, precisam realizar um deslocamento maior para as reservas ex-
trativistas, que ficam em local mais distante, ou ainda para as reservas 
indígenas. As extrações em terras indígenas possuem outra característi-
ca, conforme depoimento:

“Tem época que fica com pouco açaí nas regiões próximas da 
cidade, aí o ‘bicho pega’, pois fica muito mais longe para tirar 
o açaí. Muitas vezes, a gente tem que pedir para tirar o açaí 
nas terras dos índios, mas lá eles cobram da gente por lata” 
(Extrativista da RESEX ROP).

Outra questão a ser considerada, deve-se ao fato deste fruto ser um 
alimento perecível, o que requer cuidados específicos, como: local ade-
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quado para armazenamento, dotado de energia elétrica para resfriamento 
e congelamento. Dessa forma, os extrativistas preferem as áreas próximas 
à cidade para realizar a coleta do fruto, conforme descrição do relato:

“A gente prefere explorar as fazendas próximas da cidade, de-
vido à dificuldade para deslocamento, a gente usa bicicleta 
ou moto para transportar o açaí. [...] eu faço todo o processo, 
desde a colheita até a venda, pois tenho uma batedeira em 
minha casa [...] para mim, é melhor morar na cidade, onde 
tenho a minha batedeira e onde vendo o meu açaí [...]” (ex-
trativista e batedor).

A necessidade de equipamentos apropriados para armazenamen-
to dos frutos pode ser explicada pela dificuldade de locomoção e acesso 
à algumas regiões, como é o caso das reservas extrativistas e terras indí-
genas. Nessas áreas existe grande concentração de açaí, porém deman-
dam tempo e alto custo de locomoção para o escoamento da produção.

Além dos limites geográficos da colheita do açaí, outro aspecto 
relevante se refere a etapa de beneficiamento do fruto, este ocorre em 
residências que possuem o maquinário para processar a polpa do açaí, 
em torno de um total de 15 batedeiras podem ser encontradas no mu-
nicípio. Geralmente existe uma proximidade relacional face ao grau de 
convivência dos proprietários das mini-indústrias com os extrativistas, 
possibilitando uma parceria para o beneficiamento do fruto. Neste pon-
to, a moeda de troca está correlacionada a uma porcentagem da quan-
tidade produzida da polpa extraída do fruto. Primeiramente, a extração 
atende ao consumo familiar, para posterior fins comerciais na cidade. 

Existe um mecanismo associativo no município, mesmo que en-
fraquecido, a Associação dos Açaizeiros Agroextrativistas de Guajará-
-Mirim (Asaguam). Fundada em 1992, congrega 65 pessoas ligadas à 
atividade de coleta, processamento e comercialização do açaí. A Asa-
guam, atualmente, está sediada na casa do presidente da associação, de-
vido à ausência de sede própria. 
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“Não temos sede própria da Associação, isso dificulta o encon-
tro para debater os problemas dos açaizeiros. [...] muita gente 
na hora de colaborar para o fortalecimento da Associação, pre-
fere deixar de fazer parte, dos 65 associados, apenas 20 estão 
com o pagamento em dia. E, depois ainda querem que a Asso-
ciação faça alguma coisa” (Vice-presidente da Asaguam).

Em síntese, uma área foi cedida pela prefeitura para construção 
da associação, contudo perderam a posse, em virtude do não atendi-
mento do prazo, para construção e implantação da agroindústria, por 
parte da Asaguam, que teve dificuldades para conseguir financiamento 
e não obteve apoio para preparação da documentação necessária. Mas, 
apesar dos contratempos enfrentados, continuam tentando organizar a 
produção local. Entretanto, o comprometimento dos membros fica limi-
tado à falta de estrutura física e social da Asaguam, conforme relatado.

4.3 Diversidade de Atividades e Atores Aconômicos, Sociais e Insti-
tucionais

A palmeira do açaizeiro é a matriz geradora de dois produtos não-
-madeireiros: o palmito e o fruto (açaí), conforme informado pelo técni-
co da EMBRAPA. O primeiro é extraído do aniquilamento da palma, o 
segundo por meio da coleta do cacho de frutos. No caso do APL do Açaí 
de Guajará-Mirim, onde o extrativismo é do açaí nativo, a fonte principal 
de exploração é do fruto. Já o palmito é excludente, pois os extrativistas 
possuem consciência sobre o ato de realizar essa atividade, pois reduz po-
tencialmente a extração do fruto, uma vez que a derrubada causa a elimi-
nação da palmeira e não existe o plantio da espécie na região.

Para realizar a extração do açaí, os coletores trabalham em grupo 
de 3 a 5 pessoas (extrativista, pecunheiro, debulhador e fretista), não 
executam a atividade sozinhos devido ao perigo eminente proveniente 
de animais peçonhentos, acidentes causados pelo uso da peconha e de-
mais perigos relacionados a atividade de colheita.
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“Quando vamos para a colheita, saímos em grupo de até 5 
pessoas, no meu caso, sempre levo meus filhos comigo, e 
mais alguém.” (Extrativista da RESEX ROP e Batedor).
“[...] a gente vai de moto, bicicleta, depende da época. [...] 
Muitas vezes, acabamos encontrando outros grupos na 
mata.” (Extrativista da RESEX ROP e Pecunheiro).
“[...] uma vez, o pecunheiro caiu, outra vez, um foi picado 
por cobra, fora que tem muito escorpião nessa região” (Ex-
trativista da RESEX ROP e Debulhador).

A colheita ainda é efetuada pela forma tradicional, ou seja, o pe-
cunheiro escala o estipe do açaizeiro com auxílio de peconha e facão, 
observa-se que nenhum produtor faz uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI). A debulha feita em cesto, caixa de plástico ou com uso 
de uma lona ou plástico limpos sobre o chão. Os frutos são armazena-
dos e ficam em áreas sombreadas, pois precisam ficar protegidos do sol, 
em local fresco e arejado, para que não perca a qualidade.

Após a atividade de debulha do açaí, o transporte é feito por meio 
de moto ou bicicleta. Quando realizam mutirão para coleta dos frutos, 
contratam um fretista que possua veículo com carroceria para transpor-
tar o produto para a cidade de Guajará-Mirim, onde serão processados, 
ou quando precisam vender em municípios próximos. 

Alguns extrativistas vendem o fruto para os batedores (donos da 
batedeira de açaí), para que possam realizar o processamento e comer-
cialização no mercado local. Em outros casos, quando a quantidade é 
representativa economicamente, vendem para uma sorveteria localiza-
da no município próximo, Nova Mamoré. 

Existem extrativistas que fazem o processamento manual, com uso 
de pilão de mão, de forma precária sem observar padrões básicos de saú-
de, higiene e normativos para boas práticas de produção de alimentos.

Nos últimos anos, o Departamento de Vigilância Sanitária Muni-
cipal (Semvisa)tem sido atuante e bastante rigoroso em relação à estru-
tura mínima desses locais, exigindo a construção de cômodos de alve-
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naria separados das moradias, além da utilização de materiais feitos de 
inox e exigem a refrigeração da polpa, com o objetivo de controlar os 
riscos de contaminação.

“Estamos realizando fiscalização para checar as condições de 
higiene das minis agroindústrias de açaí da cidade para que 
eles façam as melhorias necessárias, antes que inicie a época 
de produção. Mas, a fiscalização é maior na época da safra.” 
(Técnico da Semvisa).

Após ser processado nas casas com uso de batedeiras, o vinho do 
açaí é embalado em sacos plásticos de meio ou um litro. A venda pelo 
batedor pode ser feita para atravessadores (que revendem o produto na 
região) a um custo de R$ 3,50 a R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centa-
vos), depende da época. Ou ainda, são comercializados diretamente ao 
consumidor final ao preço de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) a 
R$ 10,00 (dez reais).

“Eu compro o açaí por R$ 4 reais e vendo por sete, uso bici-
cleta e saio vendendo na rua dentro de uma caixa de isopor” 
(Vendedor de açaí).
“Na época da safra, eu consigo vender para uma sorveteria de 
Nova Mamoré, consigo vender até 200 litros por dia, depen-
de muito de quanto é extraído. [...] tem uns bolivianos que 
compram em grande quantidade, aí tenho que ir em todos os 
produtores para conseguir atender o pedido” (Atravessador). 
“De vez em quando, vem uns bolivianos para comprar açaí, 
mas não é algo certo” (extrativista e batedor).
“Nos períodos de entressafra, o açaí fica difícil de encontrar, eu 
compro mais caro e repasso o valor para os clientes” (feirante).

Os vendedores ambulantes fazem venda direta ao consumidor 
final com uso de carrinhos ou de bicicleta, a venda do produto é fei-
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ta porta-a-porta pelas ruas de Guajará-Mirim a um custo entre R$ 7 a 
R$ 10,00 (sete a dez reais), dependendo da época. Os elos existentes de 
relacionamento no APL contribuem substantivamente para a geração 
de renda e bem-estar de famílias de baixa renda, onde os extrativistas 
funcionam como fornecedores, geralmente, para atravessadores e inter-
mediários, os quais têm acesso aos recursos, como: capital financeiro, 
mercados e potenciais compradores.

A EMATER-RO (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Ru-
ral do Estado de Rondônia) é uma instituição de parceira tática e opera-
cional, que atua também na RESEX do Lago do Cuniã e está programan-
do realizar ações potenciais para a RESEX do Rio Ouro Preto, conforme 
informações do Coordenador do ICMbio, uma vez que detém expertise 
em assistência técnica rural apoiando as comunidades tanto nas ativi-
dades de manejo dos açaizais quanto nas atividades de processamento 
e estabelecimento de pequenas agroindústrias. Além, dessa parceria, o 
ICMbio também faz parcerias com Organizações Não-Governamentais 
para trabalhos de pesquisa dentro das reservas extrativistas e com as 
instituições de ensino na região, tanto para pesquisa quanto para capa-
citação dos moradores da reserva.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou caracterizar o Arranjo Produtivo Lo-
cal (APL) de açaí no município de Guajará-Mirim, no estado de 
Rondônia, a partir da percepção dos stakeholders. Buscou-se iden-
tificar os principais desafios enfrentados e as oportunidades de me-
lhorias, na visão dos atores locais, para o crescimento econômico e o 
desenvolvimento local.

O funcionamento do APL do açaí envolve diversos atores e ati-
vidades, congruente com os esclarecimentos da Redesist (2003) sobre 
o assunto. O APL conta com a participação e a interação de empresas 
comerciais, indústrias de insumos (máquinas e equipamentos), presta-
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dores de serviços (fretista, batedor, treinamento) e até mesmo consumi-
dores finais. 

Os principais problemas do APL são: (1) questões legais e jurí-
dicas para melhoria da estrutura da Associação; (2) acesso ao crédito; 
(3) conhecimento dos mercados e comércio; (4) ausência de infraes-
trutura; (5) ausência de local e equipamentos para armazenamento e 
beneficiamento; (6) problemas logísticos, como alto custo de transporte. 
Esses problemas denotam a ausência de acompanhamento de políticas 
públicas para apoio e valorização da produção do açaí no APL, confi-
gurando-se em barreiras ao desenvolvimento de pequenas indústrias de 
beneficiamento e à competitividade de pequenos produtores.

Outros problemas, como o fato de a maioria dos extrativistas ain-
da trabalhar de forma artesanal, sem a utilização de equipamentos de 
proteção, e a falta de capacitação técnica e de apoio tecnológico para 
o aperfeiçoamento do manejo do açaí e de práticas de produção são 
preocupações quanto à sustentabilidade do APL. Esses aspectos se re-
lacionam com a perspectiva territorial da Redesist (2003), quanto aos 
aspectos culturais (formas de convivência), econômicos (parceria que 
atende ambas as partes) e sociais (relacionamento com indivíduos).

A falta de estrutura adequada da única associação local (Asa-
guam) e o individualismo dos membros do APL são dificuldades para 
o fortalecimento da governança. Isso torna o APL vulnerável enfra-
quecendo a proposta de territorialidade apresentada por Cassiolato 
e Lastres (2003). Para esses autores, o ambiente produtivo é quem di-
reciona a coletividade à mobilização para projetos, oportunizando a 
realização e formação de parcerias entre os atores internos e externos 
do território. 

O fortalecimento da Asaguam possibilitará o alcance de novos 
mercados (redes de supermercados e de hotéis) e fortalece a representa-
ção das necessidades coletivas perante organismos reguladores vislum-
brando a cooperação exercida no formato multilateral, como enfatizado 
por Santos, Diniz, Barbosa (2004). A venda de produtos para órgãos 
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governamentais para compor a alimentação escolar também pode ser 
vislumbrada. Porém, além da necessidade de capacitação técnica para o 
aperfeiçoamento do manejo do açaí e de práticas de produção, já citada, 
os produtores precisam ser capacitados em técnicas de resfriamento e 
congelamento, pasteurização e embalagem, e em técnicas de padroniza-
ção para garantir a qualidade do açaí beneficiado. 

O APL carece de apoio do setor público ao desenvolvimento do 
empreendedorismo para possibilitar a promoção e o fortalecimento das 
interações das organizações locais. Isso permitirá melhorar as condições 
de trabalho, o acesso a novos mercados e, sobretudo, a melhoria na qua-
lidade de vida dos extrativistas. Contudo, não basta o apoio governa-
mental; é necessário que exista o engajamento dos stakeholders quanto 
à reestruturação da atividade econômica e obtenção de conhecimento 
de práticas de produção objetivando alcançar certificação de qualidade 
para possibilitar a exportação do produto.

Futuros trabalhos podem avançar analisando a participação dos 
demais atores não citados, como os atores do conhecimento (consulto-
res, universidades e institutos de pesquisa) e sua influência no desen-
volvimento do APL. A realização de novos estudos é fundamental para 
aprofundar a análise das transformações ocorridas no APL e da rede de 
relacionamentos na região, com foco na identificação da saliência dos 
stakeholders locais. 
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Gisalda Carvalho Filgueiras

APRESENTAÇÃO 

Este capítulo objetiva analisar o perfil dos produtores de farinha de ta-
pioca do Distrito de Americano, no estado do Pará, sob a perspectiva 
socioeconômica. Esse Distrito é reconhecido como o maior polo produ-
tor da farinha de tapioca no Estado e vem desenvolvendo sua economia 
em torno dessa produção. Por meio de pesquisa de campo foi possível 
vivenciar a realidade dos produtores, conhecer sua a real situação e tra-
çar seu perfil socioeconômico. Aplicou-se questionário a vinte e duas fa-
mílias. Os resultados apontam para a predominância do sexo masculino 
e indicam que a atividade é a principal fonte de renda dos produtores. 
No entanto, o insumo básico para a produção da farinha de tapioca - a 
fécula - vem do Paraná e sua obtenção ocorre por meio de intermediá-
rios, fato que resulta em grande dificuldade devido ao elevado custo de 
obtenção. Constatou-se, ainda, que a maioria dos produtores tem um 
baixo nível de escolaridade, fazendo-se necessário propor alternativas 
que os incentivem a buscar capacitação para gerir suas atividades. Além 
disso, as famílias envolvidas nesta atividade são pequenas e, por isso, 
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não conseguem proporcionar toda a mão de obra necessária, havendo 
necessidade de contratar pessoas para trabalhar na produção de farinha. 
Por fim, essa atividade, apesar de constituir uma das principais fontes 
de ocupação e renda no Distrito de Americano, corre o risco de des-
continuidade em função da falta de sucessão familiar, pois os filhos dos 
produtores não possuem interesse em desenvolvê-la.

1 INTRODUÇÃO

A farinha de tapioca é um produto da fécula da mandioca. 
Tem característica granular, coloração branca, crocante e possui 
alto teor de amido e baixo de proteína, constituindo-se em alimen-
to altamente calórico. Na culinária paraense, a farinha de tapioca é 
utilizada na preparação de bolos, mingau, sorvetes, e é consumida 
misturada ao açaí (ALVES; MODESTO JÚNIOR, 2013; MONTE; 
DRUZIAN, 2013).

No estado do Pará, a produção da farinha de tapioca se consoli-
dou no Distrito de Americano, município de Santa Izabel, distante 38 
km da capital. Santa Izabel faz parte da mesorregião metropolitana de 
Belém e da microrregião de Castanhal, situando-se no cruzamento das 
rodovias BR-316 e PA-140, o que possibilita o acesso à Capital e também 
aos municípios de Castanhal, Inhangapi, Vigia de Nazaré, São Caetano 
de Odivelas, Colares, Santa Antônio do Tauá, Bujaru e outros (JUSTI-
NIANO et al., 2014).

No ano de 1940 o produtor João Ferreira da Costa, conhecido 
como João Miguel, iniciou a produção da farinha de tapioca naquele 
Distrito (ALVES; MODESTO JÚNIOR, 2013; EMATER,1985) que é re-
conhecido como o maior polo produtor da farinha de tapioca do Estado 
e desenvolve sua economia em torno dessa produção. Para comemorar 
a produção anual, moradores locais realizam o festival cultural da fari-
nha de tapioca, e dentre as principais atrações estão às comidas típicas 
oriundas da farinha de tapioca e danças folclóricas.
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Nesse contexto, o Distrito de Americano favorece a identificação 
de aspectos importantes quanto ao estudo do perfil socioeconômico dos 
produtores inseridos na cadeia produtiva desse produto, representando 
uma amostragem significativa dos produtores do município e do Esta-
do. A importância deste estudo está em revelar, sob nova abordagem, 
as dificuldades enfrentadas pelos produtores de farinha de tapioca e, 
assim, propor soluções para o desenvolvimento econômico e social dos 
produtores, melhorando dessa forma sua perspectiva produtiva.

Considerando que a farinha de tapioca é um produto típico que 
caracteriza a cultura do Distrito de Americano, que produtores locais 
enfrentam dificuldades (como o não acesso a crédito e assistência técni-
ca) para se manterem na atividade. E, que a continuidade da atividade 
está ameaçada pela falta de interesse dos filhos em dar prosseguimento à 
produção, então, espera-se que esse trabalho incentive o produtor a ino-
var - com a adoção de novas tecnologias de produção - e a se capacitar 
para a solução dessas dificuldades. Neste sentido é importante conhecer 
quem é o produtor e quais são suas características produtivas. 

Portanto, o objetivo geral é analisar os aspectos da produção de 
farinha de tapioca a partir do perfil socioeconômico dos produtores do 
Distrito de Americano em Santa Izabel do Pará. O principal questiona-
mento da pesquisa é: qual o perfil socioeconômico dos produtores de 
farinha de tapioca do Distrito de Americano e a sua influência para a 
continuidade dessa atividade em bases familiares? Parte-se da premissa 
de que o perfil socioeconômico dos produtores de farinha de tapioca 
influencia positivamente a continuidade dessa atividade em bases fami-
liares no Distrito de Americano.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A base teórica é a abordagem de Polan Lacki contida no livro 
“Desenvolvimento agropecuário: da dependência ao protagonismo do 
agricultor” publicado e amplamente difundido pela FAO-ONU em cin-
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co sucessivas edições no período de 1900 ao ano 2000. Adicionalmente, 
adotou-se também a abordagem de Sergio Buarque presente no livro 
“Construindo o desenvolvimento local sustentável: metodologia de pla-
nejamento”. 

Segundo Lacki (2000) os produtores rurais podem alcançar pro-
dução eficiente, rentável e competitiva, por mais escassos que sejam seus 
recursos materiais e financeiros, e por mais adversas que sejam suas 
condições físico-produtivas. Para que isso ocorra devem deixar as ine-
ficiências da produção, gestão e comercialização de insumo, as quais se 
revelam fontes de baixo desenvolvimento. Os produtores devem elimi-
nar essas ineficiências ou aceitar que elas os expulsem do campo (LAC-
KI, 2000). 

Para Lacki (2000) os principais problemas no meio rural não es-
tão necessariamente associados à falta de políticas, créditos e subsídios 
ou insuficiência dos recursos produtivos, haja vista que o produtor dis-
põe dos recursos mínimos para iniciar o processo de desenvolvimento. 
O problema está no baixo aproveitamento desses recursos por falta de 
conhecimentos (LACKI, 2000). 

As ineficiências de produção, gestão e comercialização de insu-
mos e produtos são as principais causas do baixo desenvolvimento no 
meio rural. Enquanto os produtores não puderem introduzir inova-
ções para eliminar essas ineficiências e aumentar seus rendimentos, é 
impossível se tornarem rentáveis e competitivos (LACKI, 2000). Essas 
inovações correspondem à tecnologia de produção, gerenciamento e or-
ganização, e devem ser usadas em todos os elos da cadeia agroalimentar, 
isto é, no acesso aos insumos, produção, administração da proprieda-
de, transformação de produtos e comercialização. Portanto, esses são os 
pré-requisitos para que os produtores se tornem eficientes e capazes de 
obter insumos a preços mais baixos, reduzindo os custos de produção 
(LACKI, 2000). Dessa forma, os produtores terão maior possibilidade 
de êxito econômico, de produzirem com mais eficiência e de se orga-
nizarem para fazer investimentos em conjunto, além de se encarrega-
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rem da maior parte das demais etapas da cadeia agroalimentar (LACKI, 
2000). 

O principal fator de produção será o conhecimento adequado e 
não tanto a aquisição de crédito ou tecnologias, pois dispor de recursos 
materiais não será suficiente se os agricultores não tiverem os conheci-
mentos para aproveitar as potencialidades e oportunidades de desenvol-
vimento que existem em seu processo produtivo (LACKI, 2000). Ainda 
é importante aos pequenos produtores se manterem organizados para 
que, além de produzirem, administrarem e comercializarem eficiente-
mente, também fortaleça o seu poder político e reivindiquem que o Es-
tado e os provedores façam o mínimo que poderiam e deveriam fazer 
em prol do desenvolvimento - o desenvolvimento local, compreendido 
assim:

Processo endógeno de mudanças que leva ao dinamismo 
econômico e a melhoria da qualidade de vidada população 
em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos. 
Para ser consistente e sustentável, o desenvolvimento local 
deve mobilizar e explorar as potencialidades locais e con-
tribuir para elevar as oportunidades sociais e viabilidade e 
competitividade da economia local, ao mesmo tempo, deve 
assegurar a conservação dos recursos naturais local, que são 
a mesma base das suas potencialidades e condições para a 
qualidade de vida da população local. Demandando um mo-
vimento de organização e mobilização da sociedade local, 
explorando as suas capacidades e potencialidades próprias, 
de modo a criar raízes efetivas na matriz socioeconômica e 
cultural da localidade (BUARQUE, 2002).

O desenvolvimento local deriva de ambiente político e social fa-
vorável, expressos por mobilização e convergência dos atores sociais 
do município ou comunidade em torno de determinadas prioridades e 
orientações básicas de desenvolvimento (BUARQUE, 2002).
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Os atores sociais têm responsabilidade fundamental na promo-
ção do desenvolvimento local. Se esse desenvolvimento for efetivamen-
te a vontade dominante desses atores, o setor público, como expressão 
dessa vontade, tende a aumentar a sua importância no desenvolvimento 
local. Ademais, os atores sociais são os grupos e segmentos sociais dife-
renciados que constituem conjuntos relativamente homogêneos segun-
do sua posição na vida econômica e na vida sociocultural e, por sua 
prática coletiva, constroem identidades e espaços de influência dos seus 
interesses e suas visões de mundo. Os atores sociais organizam-se e ma-
nifestam-se por intermédio de entidades, organizações, associações e 
grupos, expressando sempre interesses e visões de mundo. (BUARQUE, 
2002).

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada no Distrito de Americano, em Santa Iza-
bel do Pará, no estado do Pará, por concentrar a produção de farinha de 
tapioca. Santa Izabel possui 717,66 km2 e população estimada em 67.686 
habitantes. Localiza-se entre as coordenadas geográficas: latitude de 01º 
32’ 54” e longitude 48º 15’ 38” (IBGE, 2016). 

Foram realizadas visitas em cada unidade produtiva para aplica-
ção de questionários aos produtores. Essas visitas possibilitaram viven-
ciar a realidade dos produtores e traçar o perfil socioeconômico deles. 
As questões referem-se ao nível de renda, tamanho da família, escolari-
dade, aquisição de insumos, produção e comercialização.

A amostra é não probabilística por julgamento, uma vez que sua 
determinação foi realizada com o auxílio dos produtores e presidentes 
de cooperativas. Estes ajudaram a identificar e quantificar os produtores 
de maior representatividade produtiva em cada comunidade. O proce-
dimento resultou em estimativa de 34 produtores atuantes na atividade. 
Destes, 22 (64%) responderam o questionário, conforme Tabela 1:
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Tabela 01: Estimativa dos produtores de farinha de tapioca do Distrito 
de Americano em Santa Izabel do Pará

Comunidade N° de Produtores ativos Produtores entrevistados
Manoel Sebastião 8 6
Ferreira Pena 15 9
Vila de Americano 11 7
TOTAL 34 22

Fonte: dados da pesquisa.

As comunidades listadas na Tabela 1 são unidades representati-
vas na produção de farinha de tapioca do Distrito de Americano (BE-
ZERRA, 2009).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e a análise dos dados foram elaborados com base 
nas respostas do questionário. A discussão segue a ordem das questões.

4.1 Perfil Socioeconômico dos Produtores de Farinha de Tapioca

Verificou-se que 95% dos produtores de farinha de tapioca são 
do sexo masculino. Embora as mulheres representem apenas 5% dos 
produtores elas têm relevante participação no processo produtivo uma 
vez que 91% dos homens são casados e suas esposas atuam na produ-
ção. Resultado semelhante foi verificado por Santos et al. (2009), em 
Vitória da Conquista, na Bahia, onde o representante das agroindústrias 
de mandioca é predominantemente masculino, representando 73% do 
total. 

Identificou-se que 91% dos produtores são nativos do estado 
do Pará e 9% são oriundos de outros estados, sendo 5% do Ceará e 
4% do Maranhão. A naturalidade dos produtores é predominante-
mente do município de Santa Izabel (64%) e de outros municípios 
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vizinhos, como Belém (9%), Aurora do Pará (5%), Quatipuru (5%), 
Marapani (4%) e São João da Ponta (4%). No entanto, mesmo os 
produtores originários de outras localidades chegaram ao município 
quando crianças ou adolescentes, e desde então, trabalham na pro-
dução de farinha de tapioca.

A Figura 1 mostra o percentual de produtores por faixa etária: 
45% possuem idade superior a 51 anos e 41% entre 36 a 50 anos. A mé-
dia de idade dos produtores é de 47 anos, tendo o mais jovem 23 anos e 
o mais idoso 72 anos. 

Figura 01: Percentual de produtores de farinha de tapioca por faixa etária

Fonte: dados da pesquisa.

A predominância de pessoas mais velhas na produção de fari-
nha de tapioca indica que a atividade tende a se desestruturar, com 
a baixa porcentagem dos jovens na atividade, o que representa risco 
para a continuidade da atividade na região, onde a herança cultural 
é determinante. Resultado semelhante foi obtido por Santos et al. 
(2009) ao analisarem os produtores de mandioca, na Bahia. Cons-
tataram que 54% dos entrevistados se encontravam na faixa etária 
de 46 a 55 anos e 20% estavam acima de 55 anos. Em termos mais 
gerais, Simioni (2013) evidenciou o processo de envelhecimento da 
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população rural em decorrência da crise de expectativas dos jovens 
na agricultura familiar, nos encaminhamentos de sucessão da unida-
de de produção.

No aspecto nível de escolaridade, 14% dos produtores não 
possuem escolaridade formal, 73% têm o ensino fundamental in-
completo, 4% possuem ensino fundamental completo, 4% o ensino 
médio incompleto e 5% completaram o ensino médio. Tais resulta-
dos se aproximam dos observados por Santos e Santana (2012) que, 
ao fazerem caracterização socioeconômica da produção de farinha 
de mandioca no município de Portel, constataram baixo nível edu-
cacional, pois 62% não eram alfabetizados e, destes, 56% apenas as-
sinavam o nome; outros 32% cursaram apenas as séries iniciais do 
ensino fundamental (1ª a 4ª série) e menos de 3% concluíram o en-
sino fundamental.

Quanto ao estado civil, nos 91% de produtores casados in-
cluem-se os legalmente casados e os que se encontram em regime de 
união estável. Enquanto que 5% são solteiros e 4% são divorciados. A 
Figura 2 apresenta o número de filhos dos produtores. Verifica-se que 
a quantidade de filhos variou de zero a seis filhos, predominando dois 
(41%) e três filhos (23%) por produtor, respectivamente. O número de 
filhos desempenha papel importante na produção de farinha de tapio-
ca, pois são utilizados como mão de obra, com exceção dos produtores 
que possuem filhos ainda crianças e filhos que não possuem interesse 
pela atividade.

Identificou-se que dos filhos que desempenham outras atividades 
em diferentes segmentos, pelo menos um auxilia no processamento e 
comercialização da farinha de tapioca nas horas vagas. 
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Figura 02: Número de filhos dos produtores de farinha de tapioca

Fonte: dados da pesquisa.

Quanto à composição da família, identificou-se somente o 
número de parentes que residem na casa do produtor de farinha 
de tapioca, pois há filhos que constituíram casas e famílias ou fo-
ram residir em outras localidades por conta de estudos e/ou tra-
balho. Então, verificou-se que 52% das famílias possuem de um a 
três membros, 34% de quatro a sete membros e 5% de oito a dez 
membros. 

De acordo com os dados da Figura 3, cerca de 82% dos pro-
dutores têm renda somente da produção de farinha de tapioca; em 
14% a renda tem origem na produção de farinha de tapioca e apo-
sentadoria; e para 4% a renda vêm da farinha de tapioca e venda 
de fécula. Esses resultados mostram que a farinha de tapioca é a 
atividade econômica principal dos produtores do Distrito de Ame-
ricano, inclusive de aposentados, que ainda exercem a atividade. 

Esses resultados expressam fortemente a dependência que os 
produtores têm da produção de farinha de tapioca para o susten-
to de suas famílias. Para a maioria deles, a produção da farinha 
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representa a única fonte de renda. Por isso, é importante que essa 
atividade seja mais rentável e competitiva para que os produtores, 
principalmente os pequenos, tenham a perspectiva de continuida-
de nesse segmento produtivo, impedindo que a atividade se deses-
truture.

Figura 03: Fonte de renda dos produtores de farinha de tapioca do Dis-
trito de Americano em Santa Izabel do Pará.

Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 4 mostra que 4% dos produtores recebem menos 
de um salário mínimo, 32% de um a dois salários mínimos, 32% 
de dois a três salários mínimos e 14% de três a cinco salários míni-
mos. Por fim, 18% dos entrevistados não souberam dizer o quanto 
ganham.



226 Regiane Pinheiro dos Santos Monteiro | Mônica de Nazaré Corrêa Ferreira Nascimento | Jair 
Carvalho dos Santos | Gisalda Carvalho Filgueiras

Figura 04: Distribuição percentual da renda mensal dos produtores de 
farinha de tapioca entrevistados.

Fonte: dados da pesquisa.

No que diz respeito aos fatores motivadores para atuação na ati-
vidade, 32% dos produtores indicaram a tradição familiar. Tais produ-
tores quando ainda crianças trabalhavam com avós, pais e adquiriram a 
habilidade técnica para produzir a farinha de tapioca. Outros 27% jul-
gam não saber fazer outra coisa, 23% atuam na produção de farinha de 
tapioca por falta de oportunidade de emprego na comunidade e apenas 
18% atuam na atividade por considerar um negócio rentável.

Mendes et al. (2015), ao analisarem as potencialidades das Vilas 
de Igarapé-Açu e Capitão Poço para a produção de farinha de mandio-
ca, verificaram que a maioria dos produtores, em torno de 75%, estavam 
na atividade pela tradição, que passava de geração em geração, resultado 
da influência de pais e avós.

Quanto ao tempo na atividade de farinha de tapioca, conforme 
visualizado na Figura 5, pode-se constatar que 45% dos produtores es-
tão na atividade há mais de 25 anos e 32% entre 21 a 25 anos. Esses 
dados se assemelham aos de Bezerra (2009), que constatou que 60% 
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dos produtores de farinha de tapioca do Distrito de Americano atua-
vam há mais de 25 anos na atividade. Bezerra (2009) relata que esse 
tempo na atividade coincide com o início do esgotamento da produção 
da mandioca no distrito de Americano. Ex-agricultores se converteram 
em produtores de farinha de tapioca, pois o produtor que plantava a 
mandioca era o mesmo que colhia, produzia a farinha de mandioca, a 
goma e farinha de tapioca. 

Adicionalmente, 9% dos produtores atuam no ramo de 11 a 15 
anos, 9% de 16 a 20 anos e 5% estão há menos de 5 anos. Estes cor-
respondem aos produtores jovens, com faixa etária entre 20 a 25 anos. 
O desenvolvimento da produção de farinha de tapioca depende da po-
pulação de jovens existentes na comunidade para dar continuidade ao 
trabalho realizado por seus pais.

Figura 05: Tempo na atividade de produção de farinha de tapioca

Fonte: dados da pesquisa.

Com relação à participação em organizações sociais, verifi cou-se 
que 27% dos produtores são associados a uma cooperativa, 9% parti-
cipam apenas da associação da comunidade do Distrito de America-
no e 64% não participam de nenhuma organização social. Apesar de 
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o funcionamento da cooperativa ter sido interrompido por problemas 
de gerenciamento, os produtores associados consideram que ela trouxe 
benefícios na obtenção da matéria prima, aquisição de equipamentos e 
comercialização da farinha.

A iniciativa de realizar ações em conjunto, de forma integra-
da e cooperada, resulta em contribuições ao desenvolvimento, tais 
como: agregação de renda aos produtores e permanência do produ-
tor no sistema produtivo de forma mais acentuada. A cooperação 
pode criar alternativas de crescimento na atividade por meio de pro-
cessos de diversificação e industrialização da produção, mesmo que 
em escala pequena, e aumentar os ganhos da família (SAUSEN et 
al., 2011). Isso foi identificado por Andrade (2012) que, ao analisar 
a organização de produtores de mandioca da comunidade de Bom 
Jesus, no Nordeste do estado do Pará, constatou que a implantação 
de associação culminou em melhorias do processamento, expansão 
de mercado, qualidade do produto, diminuição dos custos de produ-
ção, acesso ao crédito rural, eliminação de intermediários, geração 
de emprego formal e de renda regular.

Quanto ao acesso a crédito (financiamento público), 82% dos 
produtores não ainda tiveram a nenhuma linha de crédito devido 
à burocracia, falta de informação; enquanto que 18% acessaram o 
PRONAF por meio do Banco da Amazônia e Banco do Brasil. Se-
gundo estes produtores, o crédito foi utilizado para melhoria da 
atividade de produção de farinha de tapioca, compra da fécula, 
aquisição de máquinas e fornos mecanizados e na melhoria das 
instalações. No entanto não conseguiram quitar a dívida e ficaram 
inadimplentes. 

Apesar de o crédito ser importante para viabilizar o investi-
mento e estimular o crescimento econômico (CAMPOS; NAVARRO, 
2013), em parte esse resultado confirma que o problema no meio 
rural não reside fundamentalmente na falta de crédito, mas na falta 
do conhecimento dos agricultores/produtores (LACKI, 2000). Por 
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isso é necessário o conhecimento adequado para aquisição de crédi-
to, e assim aproveitar as potencialidades produtivas na produção de 
farinha de tapioca. 

Com relação à assistência técnica, 91% dos produtores de fa-
rinha de tapioca informaram não receber nenhum tipo de orienta-
ção técnica, e apenas 9% confirmaram o recebimento de assistência 
técnica da EMATER, ADEPARÁ e EMBRAPA. Portanto, há carência 
da atuação de assistência técnica no Distrito de Americano, o que 
limita os produtores ao acesso a informações técnicas. Os gestores 
públicos precisam se atentar para este fato, pois a utilização adequa-
da de informações técnicas ajuda o pequeno produtor a aumentar a 
produção e conhecer o mercado consumidor, proporcionando-lhe 
maior competitividade.

4.2 Aspectos Produtivos e Comercialização 

Identificou-se que 50% dos produtores trabalham quatro dias 
por semana - de terça a sexta-feira. Uma parte destes saem aos sába-
dos para fazer entregas, vendas e cobranças e outra não trabalha no 
sábado por questões religiosas. Ainda há 27% que trabalham cinco 
dias (de segunda a sexta) e folgam no sábado e domingo. Os 9% que 
trabalham seis dias se caracterizam como agroindústria e têm um 
nível de organização mais empresarial. Há também 9% que traba-
lham três dias e 5% que trabalham apenas dois dias. Este aspecto 
caracteriza os produtores com baixa produção e alta dificuldade no 
processamento da farinha de tapioca, fatos que os tornam mais sus-
cetíveis ao abandono da atividade (Figura 6). 

Conclui-se que a quantidade de dias que os produtores tra-
balham nas unidades de produção da farinha de tapioca está rela-
cionada com a escala de produção da farinha de tapioca e nível de 
organização. 
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Figura 06: Dias trabalhados pelos produtores de farinha de tapioca nas 
unidades produtivas

Fonte: dados a pesquisa.

Para 68% dos produtores o período de agosto a janeiro é o de 
maior rentabilidade da farinha de tapioca. Neste período a farinha 
de tapioca alcança o maior preço, uma vez que seu consumo é as-
sociado com o açaí, coincidindo, portanto, com a safra deste fruto 
(NOGUEIRA; SANTANA, 2009). Para 23% dos produtores este é o 
período de maior escala de produção e 9% não sabem informar um 
período de maior produção, o que mostra a falta de gerenciamento 
da atividade.

Quanto ao uso de mão de obra, em 64% dos produtores, 
esta é familiar e contratada. Em 4% dos produtores a mão de obra 
é apenas familiar e em outros 4% somente contratada. Identifi-
cou-se ainda que a produção de farinha de tapioca demanda pou-
ca mão de obra, com média de cinco (5) trabalhadores por produ-
tor. Os produtores que não conseguem suprir a demanda apenas 
com mão de obra familiar necessitam contratar trabalhadores. A 
contratação, na maioria das vezes, é de maneira informal, conta-
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bilizada por diárias que correspondem em média ao valor de R$ 
60,00.

A mão de obra utilizada na produção de farinha de tapioca impli-
ca na continuidade desse produtor na atividade. Alguns, relataram que 
às vezes não conseguem nenhuma remuneração com a produção devido 
ao pagamento da mão de obra contratada. Isso prejudica a rentabilidade 
da farinha de tapioca, pois os produtores precisam pagar a mão de obra 
contratada, mas não conseguem aumentar o preço do produto, tendo 
em vista que, na maioria das vezes, esses produtores não participam di-
retamente do mercado e da comercialização. 

A fécula utilizada pelos produtores é procedente do estado do Pa-
raná, onde se concentra a maior produção brasileira, por conta do maior 
nível de investimento, tanto em capacidade produtiva como em tecno-
logia. O produto é fornecido em sacas de 25 kg, com preços praticados 
de acordo com o mercado.

A Figura 7 mostra que 86% dos produtores compram a fécula de 
atravessadores, que a adquirem do Paraná e a revendem em Americano, 
e apenas 14% dos produtores compram a fécula diretamente do estado 
do Paraná. Esses resultados indicam que a maior parte dos produtores 
de farinha de tapioca depende diretamente desses intermediários (AL-
VES, 2012). Percebe-se que a forma como a fécula está sendo obtida 
interfere na comercialização e na concorrência entre os produtores, pois 
os que adquirem a fécula do Paraná têm mais facilidade de negociar o 
preço da farinha e conseguem diminuir custo de obtenção. Enquanto 
que os produtores que adquirem a fécula por meio de intermediário 
pagam mais caro.

Os produtores relatam que está difícil a obtenção da fécula por 
meio do intermediário, por conta do preço, que custa em média R$ 95 
reais por saca (25kg) se igualando ao preço de venda da farinha.
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Figura 07: Forma de obtenção da fécula, pelos produtores de farinha de tapioca.

Fonte: dados pesquisa.

Para 68% dos produtores o alto custo da fécula procedente do Para-
ná representa a principal difi culdade para produção de farinha de tapioca. 
Segundo Bezerra (2014), o elevado preço dessa matéria prima é um dos fa-
tores que refl ete na oscilação das casas de farinha de tapioca e consequente-
mente na desativação de 45 unidades produtivas. O alto custo da fécula de-
corre da dinâmica do sistema produtivo da mandioca no estado do Paraná 
e da obtenção do produto por intermediários. Para o CEPEA (2017), a alta 
do preço da fécula no mercado interno é impulsionada pela disponibilidade 
restrita e pela maior demanda de empresas processadoras.

Para 23% dos produtores outra difi culdade na produção de fari-
nha de tapioca é a concorrência com as agroindústrias. Estas têm maior 
escala de produção, são mais intensas em tecnologia e ocupam os mer-
cados de alimentos, competindo com o pequeno produtor (CAMPOS; 
NAVARRO, 2013). Já para 5% dos produtores a falta de mão de obra é 
outra difi culdade a ser enfrentada. Nesse aspecto, o ramo da tapioca 
perde mão de obra para outras atividades que oferecem maior remune-
ração e atratividade, principalmente aos trabalhadores jovens.

Intermediário
86%

Feculária do Paraná
14%



233CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTORES DE FARINHA DE TAPIOCA DO DISTRITO DE 
AMERICANO EM SANTA IZABEL DO PARÁ

Quanto à energia utilizada nos fornos para o processo de escal-
damento e estocagem da farinha de tapioca, levantou-se que 64% dos 
produtores usam matérias residuais, como o caroço de açaí e a casca de 
dendê. O caroço de açaí é um resíduo abundante na região, que comu-
mente após a extração da poupa do açaí, fica à beira das ruas e depende 
dos serviços de coleta de lixo. O uso do caroço para fins energéticos é 
um grande avanço na questão ambiental e sua utilização contribui para 
diminuição do corte de lenha da floresta nativa, ajudando a reduzir o 
desmatamento e o impacto ambiental causado pela derrubada de ár-
vores, além de amenizar o problema relacionado à destinação desses 
resíduos (FRAGOSO et al., 2014). 

O caroço de açaí também apresenta elevado poder calorífico, que 
fica em torno de 4500 kcal/kg. Comparado ao da lenha queimada, que 
possui um poder calorífico aproximado de 2500 kcal/kg, as vantagens 
energéticas ficam evidentes (FRAGOSO et al., 2014). Dessa forma, a 
maior parte da produção de farinha de tapioca contribui para o desen-
volvimento sustentável neste segmento agroindustrial. 

Verificou-se que o processamento da farinha de tapioca ocorre 
de forma manual por 64% dos produtores, caracterizando-se por uma 
estrutura produtiva bem tradicional, as chamadas casas de farinha, cuja 
base da mão-de-obra é familiar. Com relação ao processamento meca-
nizado, 23% dos produtores possuem equipamentos e estrutura, sendo 
consideradas agroindústrias, com estrutura de trabalho mais profissio-
nal e mão de obra somente contratada.

Já 14% dos produtores foram considerados parcialmente mecani-
zados, cujo processamento conta com poucas melhorias. Esses produ-
tores possuem ao menos dois equipamentos mecanizados, como fornos 
elétricos e betoneira inox. Identificou-se que os produtores que não ti-
veram acesso a crédito melhoraram suas unidades produtivas por meio 
de parcerias com outros produtores para a compra dos equipamentos. 

Como mostra a Figura 8, 23% dos produtores comercializam a fa-
rinha em feiras e supermercados, 14% somente em feiras livres, 14% no 
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próprio estabelecimento, 9% vendem a farinha para batedouros de açaí, 
9% para indústrias e 4% para a indústria e estado do Macapá. Já 23% dos 
produtores vendem a farinha somente aos atravessadores. Sobre este as-
pecto, Bezerra (2014) considera que a participação dos intermediários 
na atividade da farinha de tapioca pressiona as unidades produtivas, 
pois esses agentes ocasionam deslocamento da renda dos produtores, 
subtraindo recursos para serem reinvestidos, seja na aquisição de insu-
mos ou na reprodução do bem-estar familiar.

A dinâmica de comercialização na qual os produtores estão inse-
ridos, principalmente o pequeno, pode ser definida por meio da escala 
produtiva e questões relacionada a concorrência com as agroindústrias 
de maior porte. Na percepção de grande parte dos entrevistados tal di-
nâmica contribui para a diminuição de seu mercado, prejudicando a 
venda dos produtos, haja vista que a maioria dos produtores comercia-
liza a farinhas em sacas, enquanto que as agroindústrias comercializam 
a farinha a granel e também em embalagens.

Figura 08: A comercialização da farinha de tapioca, realizada pelos pro-
dutores.

Fonte: dados da pesquisa.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa analisou o perfil dos produtores de farinha de ta-
pioca do Distrito de Americano, maior polo produtor do estado do 
Pará. Os resultados mostraram que a farinha de tapioca representa a 
principal fonte de renda dos produtores locais. Ela é comercializada em 
feiras, supermercados, indústrias e junto a atravessadores. O baixo nível 
de escolaridade dos produtores deve-se à necessidade de trabalharem 
desde cedo na atividade. Em muitas famílias produtoras, os filhos passa-
ram a atuar em outras atividades, o que levou os produtores a contratar 
colaboradores para trabalhar na produção.

A predominância de pessoas mais velhas e a falta de perspectivas 
para os jovens atuarem na produção da farinha de tapioca representam 
risco para a continuidade da atividade na Região.  O baixo acesso ao 
crédito e assistência técnica representam sérias limitações ao desenvol-
vimento da atividade, e o alto custo da fécula da mandioca, oriunda 
do estado do Paraná, reduz a rentabilidade do negócio. Além disso, os 
produtores possuem deficiências quanto ao gerenciamento da produção 
e comercialização. Isso mostra a importância de se propor alternativas 
para suprir essas carências, especialmente as de ensino e capacitação, o 
que pode ser feito por meio de parcerias baseadas em cursos e treina-
mentos voltados a esse segmento produtivo.

Conclui-se que, para os produtores permanecerem na atividade 
de farinha de tapioca, faz-se necessário garantir melhores condições de 
produção, assistência técnica, capacitação e acesso ao crédito. A ausên-
cia desses aspectos confirma a falta de apoio aos produtores, principal-
mente aos de pequeno porte. A continuidade dessa atividade tão tradi-
cional no Distrito de Americano depende do desenvolvimento de polí-
ticas públicas destinadas a superar essas carências, assim como aspectos 
de sucessão familiar, haja vista a falta de atratividade da produção de 
farinha de tapioca perante aos filhos dos produtores.
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APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva apresentar os aspectos históricos do processo 
de consolidação da cocoicultura na economia paraense, a configu-
ração de sua cadeia produtiva e conjuntura de mercado para, então, 
discorrer sobre as perspectivas dessa atividade produtiva no estado. 
A economia paraense destaca-se no agronegócio do coco-da-baía 
em razão de alguns fatores: condições edafoclimáticas favoráveis 
para o desenvolvimento da planta, grande área de cultivo, presença 
de agroindústrias processadoras de subprodutos - inclusive de gru-
po empresarial consolidado e com expertise no cultivo e beneficia-
mento agroindustrial – e disponibilidade de crédito de fomento em 
condições de estimular a expansão da atividade nos diversos portes 
de empreendimentos. Esses aspectos asseguram ao estado do Pará 
interessante fonte de geração de emprego, renda e desenvolvimen-
to local. Os resultados evidenciam que entre os principais aspectos 
a serem aperfeiçoados são: infraestrutura logística, fortalecimento 
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dos serviços de extensão rural para os pequenos e médios produto-
res, ampliação das iniciativas de pesquisa e difusão do conhecimen-
to quanto as principais demandas da cultura. Isso, certamente, vai 
exigir ampla parceria entre instituições de pesquisa, universidades, 
empresas privadas ligadas a atividade, bancos de fomento, prefeitu-
ras municipais e Governo do Estado do Pará, com vistas a alavancar 
iniciativas nessa direção.

1 INTRODUÇÃO

O coco-da-baía (Cocos nucifera L.) possui grande margem de 
usos na economia mundial como, por exemplo nas agroindústrias ali-
mentícias, têxteis, fertilizantes, representando oportunidades de ocupa-
ção e renda no campo e na zona urbana. Ele também está inserido na 
composição de diversas paisagens, atribuindo características de clima 
tropical em praias, clubes e vários ambientes de convivência da socieda-
de, contribuindo desta forma para o microclima local e embelezamento 
paisagístico nas cidades.

O agronegócio do coco-da-baía se configura em importante ati-
vidade para a economia paraense, pois envolve representativa área de 
cultivo associada à presença de agroindústrias processadoras de sub-
produtos, revelando-se como fonte de geração de emprego, renda e de-
senvolvimento local.

De acordo com Rebello, Reale Filho e Figueiredo (2003) a cadeia 
produtiva do coco possui mais de 100 produtos que vão desde o con-
sumo in natura do fruto, até os produtos processados industrialmente 
de praticamente todas as partes da planta, como folhas, estipe, raízes, 
palmito e assim por diante. Nessa mesma linha, Nayar (2017) afirma 
que são identificados mais de 125 usos do coqueiro no mundo. Além 
das de cunho comercial, este autor comenta que em muitas civilizações 
essa palmeira é utilizada para fins medicinais, rituais religiosos e na fa-
bricação de instrumentos musicais.
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O presente capítulo objetiva evidenciar como o agronegócio do 
coco-da-baía se consolidou no estado do Pará, evidenciando aspectos 
de sua cadeia produtiva e conjuntura de mercado. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aspectos Gerais da Cocoicultura no Brasil e no Mundo

O coqueiro é uma planta de clima tropical de origem nos países 
Asiáticos e que tem grande relevância no setor agrícola mundial. De 
acordo com Brainer (2017) a planta é cultivada comercialmente em cer-
ca de 90 países que destinam o fruto, principalmente, para a produção 
da copra e do óleo de coco.

No caso da produção de óleo de coco extra virgem, Nayar (2017) 
afirma que a produção vem sofrendo queda, nos últimos anos, em ra-
zão do aumento significativo da produção de óleo de outras culturas e 
da polêmica gerada quanto à existência de fatores prejudiciais à saúde 
humana relacionados ao consumo desse óleo.

A cocoicultura no mundo concentra sua produção principalmen-
te no continente Asiático. Segundo a Organização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimentação (FAO, 2018), no ano de 2016, o ranking 
produtivo do coco-da-baía foi liderado pelos seguintes países: Indonésia 
(1º lugar, com 17.722.429 toneladas), Filipinas (13.825.080 ton.), Índia 
(11.127.898 ton.) e Brasil, em quarta posição, com 2.649.246 toneladas. 
O Sri Lanka (2.520.095 ton.) costuma rivalizar com a produção brasilei-
ra com uma diferença de 129.151 toneladas a menos que o Brasil.

A China é o maior importador de coco fresco, com aproximada-
mente 33% do mercado, seguida pela Malásia, Estados Unidos, Emira-
dos Árabes, Singapura e Países Baixos. Juntos, esses países respondem 
por 70% do mercado importador. Apesar de constar entre os quatro 
maiores produtores de coco, o Brasil é um tradicional importador. 
Dentre os seus principais fornecedores estão: Indonésia, Filipinas e 
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Vietnã. Por sua vez, em relação às exportações, observa-se a suprema-
cia do Vietnã e Indonésia, que atendem a 50% da demanda do mer-
cado. Outros países (Sri Lanka, Tailândia e República Dominicana) 
detêm 25% do total do mercado de exportação do mundo (COSTA et 
al., 2017).

No Brasil, um dos primeiros documentos históricos sobre a in-
trodução do coqueiro no País é o “Tratado Descriptivo do Brasil” escrito 
por Gabriel Soares de Souza em 1587 que dizia:

“As palmeiras que dão os côcos se dão bem na Bahia, melhor 
que na Índia, porque metendo um coco debaixo da terra, a 
palmeira que dele nasce dá coco em cinco e seis anos, e na 
Índia não dão estas plantas frutos em vinte anos” (BONDAR, 
1955, pág. 13).

Siqueira, Aragão e Tupinambá (2002), por sua vez, comentam 
que há evidências de que o aparecimento do coco no Brasil se deu no 
ano de 1553 com a introdução do coqueiro gigante proveniente das ilhas 
de Cabo Verde, vindo nas embarcações portuguesas, visto que a origem 
remota desse material seria a Índia e Sri Lanka de onde seriam introdu-
zidos em Moçambique.

A planta foi introduzida no Brasil pelo estado da Bahia, receben-
do então a nomenclatura popular de “coco-da-baía”. A cultura esteve, até 
meados do século XX, concentrada unicamente no litoral nordestino 
brasileiro, onde se encontram os atuais três estados maiores produtores 
de coco, Bahia, Sergipe e Ceará (SIQUEIRA; ARAGÃO; TUPINAMBÁ, 
2002; BRAINER, 2017; IBGE, 2018).

O setor produtivo do coco-da-baía é extremamente importante 
para o mercado nacional e internacional. Pesquisa realizada pela Eu-
romonitor (2016) revela que a demanda irá aumentar cerca de 9,2% até 
2020, visto a expressividade do consumo de água de coco no mundo.
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1.2 A Representatividade da Cocoicultura entre as Regiões do Brasil

Em 2017 o estado do Pará foi o quarto maior produtor de coco-
-da-baía do País, com 173.788 toneladas de frutos produzidos, estando 
à frente de Pernambuco (5º lugar, com 158.879 ton.) e atrás da Bahia (1º 
lugar, com 350.868 ton.), Sergipe (234.332 ton.) e Ceará (186.732 ton.) 
(IBGE, 2018). A produção de coco-da-baía brasileira se distribuiu como 
apresentado na Tabela 1.

Tabela 01: Produção da cocoicultura entre as regiões brasileiras, em to-
neladas e percentual, no ano de 2017

Regiões Produção (Toneladas) Percentual (%)

Nordeste 1.155.783 74,00

Sudeste 200.618 12,84

Norte 186.528 11,94

Centro-Oeste 17.528 1,12

Sul 1.504 0,10

Total 1.561.961 100,00

Fonte: IBGE (2018).

Entre as regiões do País constata-se que a região Nordeste é a 
mais expressiva na produção, com 74,00% da produção. Essa região 
sempre esteve na liderança na cocoicultura brasileira. A região Sudeste 
teve uma participação de 12,84% na produção nacional, apenas 0,9% 
acima da região Norte, mostrando certa rivalidade entre as duas regiões 
quanto ao potencial produtivo dessa palmeira.

As regiões Centro-Oeste e Sul mostram ser pouco expressivas 
nessa cultura. A dificuldade da expansão da cultura no Centro-Oeste 
deve-se, principalmente, à predominância das grandes propriedades 
agrícolas ligadas ao agronegócio de grãos para exportação e das áreas 
ocupadas pela pecuária (CUENCA, 2016). No caso da região Sul, a pro-
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dução não é significativa devido ao clima subtropical, com épocas do 
ano exibindo temperaturas abaixo de 15º C que, segundo Fontes, Ferrei-
ra e Siqueira (2002), é desfavorável para a cultura do coqueiro.

Na região Norte, o estado do Pará participa com 93,17% da pro-
dução regional e 11,13% da produção nacional. Os demais estados jun-
tos respondem por 6,83% da produção regional.

3 METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido a partir de dados obtidos por meio de 
revisão de literatura, visitas técnicas, entrevistas e dados secundários le-
vantados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
Organização das Nações Unidades para Agricultura e Alimentação 
(FAO) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).

As análises econômicas tiveram objetivo de retratar o panorama do 
coco-da-baía no estado do Pará. Entre os métodos, utilizou-se o Shift-Sha-
re para decomposição das fontes de crescimento da produção; a Análise 
de Preços; o Gini Locacional e o Quociente Locacional para identificação 
de regiões produtoras de coco-da-baía na economia paraense.

Para realização dessas análises foram utilizados dados da Pro-
dução Agrícola Municipal, obtidos no Sistema IBGE de Recuperação 
Automática (SIDRA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2018). Os preços foram deflacionados pelo IGP-DI da Fundação 
Getúlio Varga (FGV), obtidos na base de dados do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA, 2018). Os preços estão expressos em valo-
res de dezembro de 2016.

Quanto aos aspectos qualitativos foram levantadas informações 
de campo junto ao Grupo Socôco, fornecidas pelo Superintendente 
Agrícola e Pesquisador do Grupo1, e a partir de visitas realizadas ao lon-

1 As informações foram prestadas pelo Dr. Paulo Manoel Pontes Lins, engenheiro agrônomo, 
doutor em Ciências Agrárias, Superintendente Agrícola da Socôco S.A., em entrevista no dia 
29 de outubro de 2018, e a partir do documento intitulado “Cadeia produtiva da cultura do 
coqueiro no estado do Pará”, não publicado, de autoria do entrevistado. 
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go da última década junto a vários empreendimentos ligados a atividade 
no estado do Pará.

Adotou-se, ainda, como princípio metodológico, a aborda-
gem de cadeia produtiva com forma de analisar o conjunto das in-
ter-relações entre os vários níveis interativos das atividades produ-
tivas ligados a cocoicultura no estado do Pará. Assim, ao estudar 
os segmentos antes da porteira (a montante do cultivo), dentro da 
porteira (cultivo do coqueiro no estado do Pará) e depois da por-
teira (a jusante do cultivo), buscou-se compreender todos os vín-
culos intersetoriais da atividade e, desta forma, estabelecer uma 
visão sistêmica da cocoicultura paraense (DAVIS; GOLDBERG, 
1957; REBELLO; REALE FILHO; FIGUEIREDO, 2003; MENDES; 
PADILHA JUNIOR, 2007).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A Cocoicultura no Estado do Pará

Ao analisar o cenário produtivo da cocoicultura paraense, entre 
os anos de 1974 a 2017, é possível observar um avanço na expansão da 
cultura a partir de meados da década de 1980. Em uma comparação da 
escala produtiva, no primeiro ano da análise (1974) a produção paraen-
se era de 7.828 toneladas, a área colhida de 1.348 hectares e a produti-
vidade de 5,81 toneladas por hectare. Enquanto que no ano de 2017, a 
produção foi de 173.788 toneladas, a área colhida de 18.595 hectares e 
a produtividade de 9,35 toneladas por hectare. Ao longo desse período 
(1974-2017) o crescimento foi de 2.120,08% para produção (9,03% ao 
ano), 1.279,45% para Área Colhida (7,56% ao ano) e 60,93% para pro-
dutividade (1,36% ao ano). Uma análise segmentada dessas variáveis é 
apresentada na Figura 1:
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Figura 01: Evolução da produção agrícola e área colhida da cultura do 
coco-da-baía no estado do Pará, entre os anos de 1974 a 2017

Fonte: IBGE (2018).

No período referente a 1974 a 1989, a produção e área colhida 
tiveram tendências de aumento na Taxa Geométrica de Crescimento 
(TGC), com valores de 6,96% a.a para produção e 5,69% a.a para área 
colhida. A produtividade se manteve estagnada, pois a TGC foi de ape-
nas 0,19% a.a.

É importante destacar que o incremento dessas variáveis se deu, 
principalmente, por meados da década de 1980. A principal causa desse 
crescimento foi o ingresso do grupo Socôco no estado do Pará com ins-
talação de seu principal polo produtivo no município de Moju (micror-
região de Tomé-Açu), em 1979. Segundo Rebello, Reale Filho e Figuei-
redo (2003) a fazenda só iniciou o plantio em 1982 e três anos depois, 
em 1985, começou o seu processo produtivo.

Entre o período de 1990 a 1999, a variação relacionada à pro-
dução, área colhida e produtividade foi positiva para produção e área 
colhida (0,46% e 0,48%, respectivamente) e significativamente negativa 
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para produtividade -0,01%. Nota-se na Figura 1que no ano de 1996 a 
produção tem um pico de crescimento, partindo de 160.344 toneladas, 
em 1995, para 210.849 toneladas em 1996. Nesse mesmo ano ocorre um 
crescimento referente à área colhida e produtividade, permitindo esse 
aumento produtivo.

No último período, de 2000 a 2017, percebe-se a existência de 
uma estagnação da produção e área colhida e tendência de queda des-
sas variáveis. De 2000 a 2007, a taxa de crescimento de produção foi de 
0,53% ao ano, enquanto que de 2007 para 2017, a TGC foi negativa de 
-0,41% ao ano. O ápice da produção durante todo período estudado é 
de 256.622 toneladas de coco-da-baía, que foram produzidos em 26.142 
hectares cultivados, com produtividade de 9,81 toneladas por hectare. 
Considerando o histórico produtivo do estado do Pará, a produção do 
coco-da-baía concentra-se principalmente nos municípios de Moju (1º 
lugar, com 76.000 toneladas em 2017) e Acará (2º lugar, com 21.000 
toneladas em 2017).

As duas localidades apresentam produção significativamente 
maior quando relacionadas aos outros municípios. Após os dois pri-
meiros lugares aparecem: Breu Branco em 3º lugar (5.200 ton.); Bu-
jaru, em 4º lugar (5.000 ton.); e Santo Antônio do Tauá em 5º lugar 
(4.750 ton.).

No que se referente à área colhida, o estado do Pará tem 18.595 
hectares de coco-da-baía plantados, com 7.700 hectares localizados no 
município de Moju e 2.100 hectares no município de Acará. O restan-
te dos municípios do Estado possui menos de 600 hectares plantados, 
mostrando a intensa concentração produtiva da cultura no nordeste 
do estado. Em termos percentuais, 55,81% da produção paraense são 
provenientes dos municípios de Moju (43,73%) e Acará (12,08%). Esse 
quantitativo advém, principalmente, da produção agrícola do grupo 
empresarial Socôco, enquanto os outros municípios contribuem, indivi-
dualmente, com menos de 3% da produção estadual.
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4.1.1 Comportamento dos Preços

Analisando o preço do coco-da-baía, ao nível do produtor, no período 
de 1974 a 2017 (Figura 2), observa-se algumas fases distintas. No período de 
1974 até o início da década de 1989, como a produção agrícola de coco-da-baía 
do estado do Pará era incipiente, o preço do kg do fruto era significativamente 
mais elevado comparado aos valores atuais, tendo uma variabilidade de valores 
entre um máximo de R$ 2,01 e mínimo de R$ 0,71, sendo a média de R$ 1,32.

Figura 02: Comportamento da produção e do preço do coco-da-baía no 
estado do Pará entre os anos de 1974 a 2017

Fonte: IBGE (2018).

Durante o intervalo de 1990 a 2000, os preços tenderam a ter 
acentuadas variações, devido ao crescimento significativo da produção. 
Os preços nesse período estavam com máximo de R$ 1,79 e mínimo 
de R$ 0,39. É importante ressaltar que no ano de 1994, o valor do co-
co-da-baía ficou cotado em R$ 1,79, o que aparentemente estimulou os 
produtores do ramo a produzirem causando um aumento na produção, 
partindo de 140.801 toneladas, em 1994, para 210.849 toneladas, em 
1996, e com tendência de queda na produção em 1997.

A partir de 1997 a produção inicia um processo de crescimento 
contínuo até o ano de 2007. Após esse ano até 2017, a produção tendeu 
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a queda, com os preços mostram-se com uma sutil elevação. Durante o 
período de 2000 a 2017, os preços variaram em uma faixa de R$ 0,40 a 
R$ 0,75 por kg de coco comercializado.

Considerando todo o período estudado, o preço apresenta uma 
tendência de queda no decorrer dos anos conforme há o aumento da 
produção, sofrendo altas variações de preço até final da década de 1990. 
Nesse período são evidenciados dois picos de preços nos anos de 1986 e 
1995, atingindo R$ 2,01 e R$ 1,79, respectivamente.

4.1.2 Concentração e Especialização Espacial

Para observação do grau de concentração da produção agrícola 
da cocoicultura paraense, foi utilizado como indicador o Índice de Gini 
Locacional (GL). As 22 microrregiões do estado do Pará foram analisa-
das em oito anos especificamente (1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 
2016 e 2017) como se pode observar na Figura 3.

Figura 03: Concentração da cultura do coco-da-baía no estado do Pará 
entre os anos de 1900 a 2017 (Gini Locacional)

Fonte: dados da pesquisa.
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Nota: Significado do GiniLocacional (escala de 0 a 1) – o índice 
identifica o nível de concentração da atividade considerando o conjun-
to da economia paraense; na escala, se o número é próximo de “1”, a 
atividade tem alta concentração na região; e quando é próximo de “0”, 
significa que não existe concentração da atividade na região.

A cocoicultura paraense caracteriza-se em atividade de alta con-
centração entre as 22 microrregiões do Estado. Observa-se que na dé-
cada de 1990 e 1995 a atividade tinha o coeficiente de Gini Locacional 
de 0,812 e 0,877, respectivamente, indicando um intenso grau de con-
centração.

A partir dos anos 2000, a atividade sofreu desconcentração, com 
valores de 0,753, em 2000, e 0,614, em 2005. Vale ressaltar que apesar da 
redução do Grau de Concentração, não significa afirmar que a atividade 
perdeu espaço, mas sim, que a atividade passou a ter outras localidades 
produtivas distribuídas entre as demais microrregiões.

Após o ano de 2005 a atividade se comportou, novamente, com 
tendência de crescimento no grau de concentração e teve, continua-
mente, aumentado esse coeficiente (GL) até o ano de 2017, passando de 
0,614, em 2005, para 0,758, em 2017, embora inferior aos observados 
em 1990 e 1995.

Na Tabela 2 são apresentadas, com base no Quociente Locacional 
(QL), as principais microrregiões do estado do Pará especializadas na 
cultura do coco-da-baía.

Tabela 02: Grau de especialização na cocoicultura entre as 22 microrre-
giões paraenses, 1990 a 2017 (Quociente Locacional)

Microrregião
Quociente Locacional

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017
Almeirim 0,72 0,35 0,89 1,38 2,21 0,58 3,28 2,78
Altamira 0,50 0,36 1,16 1,08 0,61 0,22 0,14 0,20
Arari 12,94 6,19 5,48 6,74 3,93 0,94 0,86 0,60
Belém 3,09 1,47 4,72 5,25 6,17 14,60 23,04 1,03
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Bragantina 0,35 0,51 1,28 1,36 1,33 0,89 1,40 2,29
Cametá 0,39 0,88 0,99 1,00 1,70 1,07 1,64 0,21
Castanhal 1,05 0,35 1,61 2,93 2,96 2,04 2,77 2,88
Conceição do Araguaia 0,00 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,06 0,08
Furos de Breves 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Guamá 0,35 0,20 0,39 0,80 1,00 1,23 0,35 0,55
Itaituba 0,26 0,24 1,04 0,70 0,52 0,20 0,25 0,36
Marabá 0,04 0,23 0,37 1,02 1,33 2,14 1,86 1,90
Óbidos 0,10 0,04 0,09 0,29 0,06 0,04 0,03 0,03
Paragominas 0,03 0,02 0,13 0,25 0,21 0,07 0,07 0,12
Parauapebas 0,00 0,06 0,24 0,85 0,72 1,37 1,10 1,13
Portel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Redenção 0,00 0,00 0,21 1,04 0,40 0,63 0,74 1,44
Salgado 11,10 3,49 3,71 3,53 3,29 3,02 2,74 6,05
Santarém 0,25 0,12 0,22 0,09 0,11 0,19 0,15 0,21
São Félix do Xingu 0,00 0,00 0,14 0,54 0,10 0,18 0,14 0,14
Tomé-Açu 6,06 6,99 5,29 2,63 3,40 4,62 4,58 6,45
Tucuruí 0,00 0,15 0,18 2,09 1,77 1,10 1,61 1,65

Fonte: dados da pesquisa. Nota: valores em cinza significam regiões especializadas na 
atividade (QL  1).

Na Tabela 2, constata-se que a especialização da cultura do co-
co-da-baía, na década de 1990, se dava em cinco das 22 microrregiões 
do estado do Pará (Arari, Belém, Castanhal, Salgado e Tomé-Açu). Re-
lacionando esse resultado com o Gini Locacional (Figura 3), que para o 
ano de 1990 foi de 0,812, tem-se que a concentração e especialização da 
atividade ocorria principalmente nessas áreas.

Após o ano de 2000 as microrregiões Bragantina, Itaituba e 
Altamira (e em 2005 – Almeirim, Tucuruí, Marabá e Redenção) 
mostraram-se como regiões especializadas, além das citadas ante-
riormente. Isso justifica a desconcentração da atividade observada 
na Figura 3 do Índice de Gini Locacional durante esse período (GL 
(2000) = 0,753; GL (2005) = 0,614).
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Em 2016 e 2017, foram identificadas 10 microrregiões especiali-
zadas, com destaque para Belém e Tomé-Açu, onde estão implantadas 
as unidades agroindustriais do grupo Socôco e seus expressivos plantios. 
As microrregiões de Castanhal, Salgado e Bragantina são áreas no en-
torno da capital paraense (Belém) e que se especializaram na oferta in 
natura do fruto para atender o representativo consumo de água-de-coco 
difundido em diversos pontos da cidade.

4.2 Cadeia Produtiva do Coco-da-Baía no estado do Pará

4.2.1 Antes da Porteira

Pesquisa realizada nos anos 2000 por Rebello, Reale Filho e Fi-
gueiredo (2003) dava conta da grande dependência da cadeia produtiva 
do coco-da-baía, no estado do Pará, quanto as suas demandas “antes 
da porteira”. De acordo com os autores, as empresas especializadas no 
fornecimento de insumos, máquinas e implementos agrícolas para a co-
coicultura, geralmente se encontravam fora do Estado, o que acarretava 
em custos adicionais para a atividade “dentro da porteira”.

Refletindo sobre esse cenário, percebe-se que passados mais de 
15 anos esse panorama não teve significativas mudanças, pois ainda há 
grande necessidade de importação de insumos, máquinas e implemen-
tos agrícolas de outros estados. Comumente esses recursos são obtidos 
por meio de revendedores autorizados.

Vale ressaltar que apesar desse quadro, algumas empresas, como 
foi o caso do Grupo Socôco, buscaram alternativas para superar as limi-
tações, adaptando maquinários e adotando práticas agrícolas diferen-
ciadas.

4.2.2 Dentro da Porteira

a) Sistema de Produção:
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O Censo Agropecuário de 2017 (IBGE, 2018a) identificou 21.590 
estabelecimentos agropecuários voltados à produção de coco-da-baía 
no estado do Pará, o que representa cerca de 6,73% do número de pro-
priedades brasileiras que atuam no ramo da cocoicultura. Apesar da 
cocoicultura paraense participar com 6,73% do contingente de estabele-
cimentos agropecuários voltados para a atividade no cenário nacional, 
o estado do Pará tem considerável participação neste cultivo, pois con-
tribui com 11,13% da produção nacional de coco-da-baía.

Almeida et al. (2017) destacam que ainda existem muitas “man-
chas produtivas” regionais na cocoicultura brasileira, as quais são rela-
cionadas ao rendimento (produtividade), variedades utilizadas, níveis 
de tecnologia, métodos de manejo diferenciados e canais com variabi-
lidade de eficiência de difusão e absorção de conhecimentos agrícolas. 
Na literatura sobre o coco-da-baía, são encontrados planejamentos de 
plantio realizados com espaçamento 10m x 10m para o coqueiro gigante 
e 8m x 8m para a variedade anã. No caso das fazendas da Socôco, como 
é utilizada a variedade híbrida, o plantio é realizado com espaçamento 
7,5m x 7,5m intercalados em triângulos equiláteros, tendo 204 plantas 
por hectare.

Segundo Rebello, Reale Filho e Figueiredo (2003) de forma geral, 
o produtor rural de pequeno porte obtém suas mudas por intermédio 
de vizinhos ou produz na própria unidade de produção. No sistema tec-
nificado a realidade é diferente, pois a produção de mudas segue uma 
rígida seleção genética para aumento da produtividade das plantas. Para 
realização do plantio de mudas são abertas covas de 60 cm x 60 cm com 
média de 40 cm de profundidade. Durante o ciclo produtivo são realiza-
dos alguns tratos culturais com o objetivo de fornecer o melhor desen-
volvimento da planta e dos frutos. Esses tratos vão desde o controle de 
plantas daninhas até o controle do ataque de pragas e doenças.

Devido à alta pluviosidade no estado do Pará, as áreas de pro-
dução geralmente são compostas por um sistema agrícola de sequei-
ro. Contudo, segundo Lins (2018), na última década, ou pelo menos 
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nos últimos quatro anos, ocorreu distribuição irregular das chuvas na 
principal região produtiva do estado, promovendo déficit hídrico que 
chegou a 500 mm anual, o que refletiu na subsequente queda produtiva 
em cerca de 30%.

No sistema de sequeiro, o controle de plantas invasoras é funda-
mental para o crescimento e produtividade da planta. As plantas dani-
nhas são extremamente nocivas para o desenvolvimento da cultura, es-
pecialmente em sistemas de sequeiro, visto que as invasoras têm grande 
capacidade de absorção de água e nutrientes. Desta forma, com base em 
Fontes, Ferreira e Siqueira (2002) são recomendadas capinas manuais 
em áreas de pequeno porte e controle químico em grandes cultivos, 
além do mais, é necessária a execução da prática do coroamento do co-
queiro na área que corresponde à projeção da copa das plantas, uma vez 
que as raízes da palmeira concentram-se nas camadas superficiais do 
solo, com distribuição lateral de dois metros.

Baseado em Lins (2018), as pragas do coqueiro mais frequentes 
no estado do Pará são a broca do olho do coqueiro (Rhynchophorus 
palmarum), broca do dendenzeiro (Eupalamides daedalus), lagarta das 
folhas (Brassolis sophorae), ácaro da necrose (Acariaguerraranis keifer). 
Quanto às doenças são encontradas a “queima das folhas” (fungo: Bo-
tryosphaeria cocogena), o anel vermelho (nematoide: Bursaphelenchus 
cocophilus), a murcha de fitomonas (protozoário: Phytomonas sp.), entre 
outras.

No estado do Pará os plantios de coco-da-baía utilizam, com 
mais frequência, as cultivares de coqueiro anão e híbrido, que são plan-
tas de lento crescimento vertical e com finalidade destinada à produção 
de coco verde e coco seco.

Por outro lado, a produção da variedade gigante é bastante res-
trita no estado do Pará, tendo o seu cultivo para duas finalidades: i) a 
primeira (e principal) é destinada ao melhoramento genético para for-
mação de híbridos gerados a partir do cruzamento do coqueiro anão e 
gigante; ii) a segunda é destinada à produção de coco seco, mas como 
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mencionado anteriormente a produção é limitada. Essa variedade não 
é recomendada para produção de coco verde, pois a planta tem rápido 
crescimento e, em razão da altura, danifica o fruto durante a colheita.

De acordo com Fontes, Ferreira e Siqueira (2002) a colheita do 
coco verde para consumo in natura, no coqueiro anão e híbrido, deve 
ser realizada durante o sexto e sétimo mês seguinte a abertura das in-
florescências. No caso do seco para uso agroindustrial, o fruto deve ser 
colhido entre onze e doze meses, onde se dá o seu mais elevado estágio 
de maturação.

Atualmente existem produtores comercializando coco in natura 
em outros estados, a exemplo de empreendimento no município da Vi-
gia (PA) que vende para Santa Catarina, e novos investimentos sendo 
realizado pela Socôco, em Americano, município de Santa Isabel do 
Pará (REBELLO; HOMMA, 2017).

No sistema de produção intensivo da Socôco a colheita é feita por 
meio de tecnologias simples, mas com excelente resultado prático. O 
operário utiliza varas de diferentes tamanhos elaboradas a partir de fi-
bra de carbono. Esse material é leve e tem alta estabilidade quando sus-
penso, sendo capaz de chegar à copa das plantas mais altas.

Além disso, a empresa utiliza burros (Equus asinus) no processo 
da colheita. Esses animais servem para transportar os frutos colhidos no 
coqueiral até as margens da estrada, onde são depositados em “bags” e 
levados de caminhão para a agroindústria.

Alguns profissionais costumam contestar essa tecnologia. Na pri-
meira impressão pode parecer um tanto rudimentar, mas esse método 
é bastante eficiente e é utilizado para evitar a compactação dos solos 
dentro das ruas do plantio, como acontece no caso da colheita por ma-
quinário agrícola, além de possibilitar a economia com o combustível 
consumido por esses equipamentos.

Quanto ao crédito de fomento, o Banco da Amazônia, adminis-
trador do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), 
constitui-se na principal fonte de crédito do agronegócio na Amazônia. 
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No período de 1989 (ano de início da operacionalização do FNO) a ju-
lho de 2018, o Banco injetou recursos na cultura do coco-da-baía, no es-
tado do Pará, na ordem de R$ 5,044 bilhões, em valores atuais (BANCO 
DA AMAZÔNIA, 2018), inclusive considerando consórcios com cul-
turas temporárias (abacaxi, feijão, milho) e permanentes (açaí, acerola, 
café, banana, cupuaçu, graviola, laranja, maracujá).

Considerando apenas o cultivo do coco-da-baía, no mesmo 
período, foram financiados 10.564 projetos em 107 municípios pa-
raenses (74,30% dos municípios), somando recursos da ordem de 
R$ 3,803 bilhões. Em termos de área foram 12.782 ha. Os cinco mu-
nicípios que mais receberam recursos financeiros foram Bragança 
(32,13%), Acará (16,33%), Salinopólis (15,19%), Concordia do Pará 
(5,62%) e Santarém (5,48%), que juntos respondem por 74,74% dos 
créditos concedidos a cultura nos últimos 29 anos (BANCO DA 
AMAZÔNIA, 2018).

Entre as prioridades de pesquisa, Costa et al. (2017) destacam a 
seleção de melhores variedades de coqueiro-da-baía para atender às di-
ferentes finalidades (água e copra), bastante comprometida pela venda 
clandestina de mudas. Tratos culturais, pragas e doenças e aproveita-
mento dos dejetos de casca de coco nos principais núcleos urbanos são 
outros temas que merecem a atenção da pesquisa agrícola.

b) Produção Integrada – Grupo Socôco

No final da década de 1970 o Grupo Socôco buscava alternativas 
para ampliar a sua produção agrícola no País. Por causa dessa necessi-
dade de expansão da produção de coco-da-baía, o grupo contratou o 
Institut de Recherches pour Les Huileset Les Oleagineux (IRHO), órgão 
de pesquisa agronômica do Governo Francês reconhecido internacio-
nalmente por ser a maior autoridade em cocoicultura do mundo, para 
identificar áreas apropriadas para novos plantios. Esse Instituto estudou 
as condições edafoclimáticas em diversas regiões do Brasil e identificou 
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o município de Moju (PA) como uma região de grande potencial agro-
nômico para o cultivo do coqueiro.

É possível afirmar que o grande “salto” da cocoicultura no estado 
do Pará foi em decorrência desse interesse de expansão agroindustrial 
e o encontro com condições ambientais favoráveis para seu cultivo no 
território paraense. Outros aspectos relevantes foram à oferta de crédito 
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), que atraiu 
médios e pequenos produtores, e a associação do consumo de água-de-
-coco com a boa saúde e a sua ampla divulgação, ainda que de forma 
indireta, pela mídia, a exemplo da veiculação de seu consumo em várias 
cenas de novelas e peças de publicidade (REBELLO, REALE FILHO, 
FIGUEIREDO, 2003).

O grupo empresarial fundou sua fazenda no Pará, no município de 
Moju, no ano de 1979, partindo para a integração vertical da produção e 
buscando atingir volume e qualidade no seu produto. Somente depois de 
três anos da fundação (em 1982), concretizou-se a primeira plantação na 
Fazenda Socôco, tendo a produção iniciada de fato em 1985.

Na fazenda de Moju adota-se um sistema de agricultura de pre-
cisão altamente tecnificado, sendo esse empreendimento considerado 
o maior plantio em área contínua do mundo. Segundo Lins (2018) essa 
propriedade possui uma área total de 20 mil hectares, sendo que 5.600 
hectares são destinados ao cultivo de coqueiros híbridos. A produção 
no ano de 2017 foi de 133 milhões de frutos. O custo de produção do 
coco seco gira em torno de R$ 0,30/fruto e o do coco verde é de R$ 0,35/
fruto.

A Socôco, em 2012, fundou a sua segunda fazenda no estado do 
Pará, localizada no município de Santa Isabel (Região Metropolitana de 
Belém), com objetivo de cultivar o coqueiro anão. De 3.500 hectares 
disponíveis, inicialmente foram implantados 500 ha. Atualmente a área 
plantada nesse polo produtivo está estimada em 2.000 hectares de co-
co-da-baía, cerca de 408 mil plantas e 50 milhões de frutos produzidos 
em 2017 (LINS, 2018).
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Nas duas fazendas do grupo – Fazenda de Moju e Fazenda de 
Santa Isabel – trabalham 1.430 colaboradores entre atividades de servi-
ços gerais e cargos qualificados (técnicos, engenheiros, medicina ocupa-
cional), sendo que na primeira fazenda estão 66,43% desse contingente 
de trabalhadores (LINS, 2018).

Quando houve a implantação do projeto, o IRHO sugeriu o plantio 
do híbrido PB 121 (proveniente de Porto Bueri, Costa do Marfim) que 
resulta do cruzamento entre o Anão Amarelo da Malásia (planta matriz) 
com o coqueiro Gigante do Oeste Africano (planta polinizadora).

No Grupo Socôco, nesse processo de hibridação para a formação 
do PB 121, são utilizadas as matrizes da variedade anã para polinização 
da inflorescência feminina com o pólen da variedade gigante. Tal me-
dida é realizada com a finalidade de manejo do processo de fertilização, 
visto que a variedade gigante possui um rápido crescimento em altura.

Uma das principais demandas de pesquisa do Grupo Socôco, no 
empreendimento localizado no estado do Pará, é quanto à produção de 
mudas (LINS, 2018). Apesar do conhecimento sobre a adaptabilidade 
da cultura para as condições edafoclimáticas da região, ainda se tem 
muito que avançar no que tange a adaptação da planta sob as condi-
ções amazônicas e aos aspectos fitossanitários nessa fase de produção 
de mudas.

A produtividade da Socôco é resultado de um trabalho que visa 
à eficiência do processo produtivo. O grupo se utiliza diversos tratos 
culturais para atender as necessidades do coqueiro, tendo destaque a 
realização da análise foliar, feito na Costa Rica, com a finalidade de afe-
rir nutricionais precisos para adubação do solo. Outras iniciativas são a 
pulverização aérea por meio de maquinário agrícola de última geração, 
manutenção de viveiros irrigados para substituição e reposição de plan-
tas e manutenção de leguminosa puerária (Pueraria phaseoloides) para 
proteção dos solos e adubação nitrogenada orgânica.

De acordo com Lins (2018) a empresa tem um projeto de produ-
zir, a partir de 2020, cerca de 400 mil cocos/dia (16 mil litros de água/ha) 
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com expectativa de atender a contínua e crescente demanda de água-de-
-coco no mercado nacional e internacional. Assim, os principais planos 
da empresa no estado do Pará estão relacionados à expansão do cultivo 
agrícola do coco verde.

Entre os principais desafios da cocoicultura estão os problemas 
técnicos de cultivo (fitossanitários) e os déficits hídricos frequentes na 
principal região produtora que, inclusive tem reduzido a área cultivada 
(26%) e a produção (30%) no estado do Pará. Esses desafios precisam 
ser alcançados para estimular a atividade na economia paraense e pro-
mover o aumento da produção, principalmente entre os pequenos pro-
dutores que têm se desestimulado e saído da atividade nos últimos anos.

4.2.3 Depois da Porteira

No estado do Pará, o elo agroindustrial especializado na cultura 
do coco-da-baía mais expressivo é o Grupo Socôco. As empresas do gru-
po têm o propósito de atender as demandas nacional e internacional. 
Abaixo estão contemplados aspectos da produção das três principais 
unidades agroindustriais da Socôco (Amafibra, Acqua e Socôco) loca-
lizadas no município de Ananindeua (PA), que juntas empregam 2.100 
colaboradores.

O abastecimento de coco seco da unidade agroindustrial é total-
mente suprido pela produção das Fazendas Socôco localizadas no esta-
do do Pará. Contudo, a produção de coco verde para envasamento da 
água-de-coco ainda está em fase de amadurecimento produtivo, devendo 
atender a demanda produtiva das fábricas até 2020. O grupo não tem par-
ceria com a agricultura familiar, mas a depender da demanda, a empresa 
pode comprar coco verde de outros produtores no mercado (LINS, 2018).

Em Maceió, estado de Alagoas, localiza-se a sede do Grupo So-
côco. Lá são desenvolvidas todas as etapas de finalização dos produtos 
industriais a partir do coco ralado integral (CRI).
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a) Fábrica Socôco (Ananindeua)

A primeira unidade fabril do Grupo no estado do Pará foi ins-
talada em 1987, no Distrito Industrial de Ananindeua (PA), município 
vizinho a Belém. A agroindústria conta com um aporte tecnológico 
avançado e com um rígido controle de qualidade para o processamento 
da copra do coco-da-baía (SOCÔCO, 2018). A fábrica está instalada em 
uma área de 8.400 m2.

No estado do Pará são processados cerca de 500 mil cocos secos 
por dia para produção do coco ralado integral (CRI), produto que é 
matéria-prima dos produtos da Socôco (coco-ralado, leite de coco, doce 
de coco, entre outros). Toda produção da unidade de Ananindeua é hi-
gienizada, triturada, desidratada, embalada, transportada e finalizada 
na unidade industrial de Maceió (LINS, 2018).

b) Acqua Água de Coco da Amazônia Indústria e Comércio Ltda.

A Amacoco foi uma empresa formada em 1995 por uma joint 
venture entre a Socôco e a Irgominas, que tinha o propósito de indus-
trializar a água-de-coco que era desperdiçada durante o processamento 
(REBELLO, REALE FILHO, FIGUEIREDO, 2003).

Com passar dos anos a Amacoco se tornou líder no seguimento 
no Brasil. Na época, era detentora dos direitos das marcas Kero Coco e 
Trop Coco. Contudo, em agosto de 2009, as unidades de produção em 
Petrolina (PE) e São Mateus (ES) foram compradas pela multinacional 
de alimentos Pepsico (detentora dos diretos da Pepsi Cola) como estra-
tégia da empresa norte-americana para ampliar seu portfólio de bebidas 
e ingressar em um segmento ainda não explorado por ela (PEPSICO, 
2009).

A unidade agroindustrial de envasamento de água-de-coco em 
Ananindeua (PA), no entanto, permaneceu com o Grupo Socôco, alte-
rando apenas sua razão social para Acqua Água de coco da Amazônia 
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Indústria e Comércio LTDA. A Acqua tem capacidade de envasar cerca 
de 200 mil frutos/dia, com uma meta de 400 mil frutos/dia até o ano de 
2020 (LINS, 2018).

No estado do Pará também estão presentes empresas de menor 
porte que fazem o envasamento de água-de-coco em garrafas pet. De 
acordo com Lins (2018) essas unidades compõem um grupo de seis em-
presas de pequeno porte que fazem o envasamento de 10 mil frutos/
dia, e uma de médio porte com capacidade de processar 50 mil frutos/
dia. Essas empresas têm realizado a verticalização das suas produções de 
coco verde no Estado.

c) Amafibra - Fibras e Substratos Agrícolas da Amazônia Ltda.

A Amafibra é considerada uma das extensões empresariais do 
Grupo Socôco. Essa empresa é responsável pelo processamento e benefi-
ciamento da fibra de coco-da-baía da produção agrícola da corporação. 
De acordo com Lins (2018) a empresa emprega cerca de 180 funcioná-
rios trabalhando com a produção de substrato a partir da fibra de coco, 
sendo considerado um produto de qualidade premium reconhecido in-
ternacionalmente.

A empresa possui duas unidades de funcionamento no Brasil, 
uma com função operacional de processamento no município de Ana-
nindeua (PA) e outra com finalidade administrativa e de pesquisa loca-
lizada no município de Holambra (SP).

O principal produto produzido pela empresa é o Golden Mix 
(Granulado, Fibroso, Chips e Misto), que de acordo com a Amafibra 
(2018) é um substrato que possui baixos níveis de Sódio (Na), Cloro 
(Cl) e tem baixa salinidade. Além disso, o produto tem boa aeração e 
retenção de água e é submetido ao rigoroso controle de qualidade e pro-
cessamento para evitar a contaminação por fitopatógenos, sendo um 
excelente produto de para produção agrícola de base sustentável.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O agronegócio do coco-da-baía tem contribuído para a geração 
de emprego, renda e para o desenvolvimento econômico paraense. Al-
gumas das demandas para aumento de produtividade na cocoicultura 
paraense estão relacionadas ao aprofundamento em pesquisas volta-
das à climatologia para produção de mudas; melhoria da eficácia no 
controle de pragas e doenças do coqueiro; e, o incentivo de políticas 
que estimulem à atração de empresas voltadas a produção de insu-
mos e tecnologia agrícola no Estado, a exemplo das agrominerais que 
podem extrair e processar calcário e alguns tipos de fertilizantes com 
preço e vantagem competitiva para intensificação da agricultura na 
Amazônia.

No plano urbano, faz-se necessário intensificar as iniciativas para 
aproveitamento econômico da casca do coco-da-baía (ração animal, 
composto orgânico, fonte de energia, entre outros) largamente consu-
mido na forma in natura nos logradouros públicos de muitas das cida-
des paraenses, a exemplo de Belém e Salinópolis, contribuindo desta 
forma, também, para reduzir impactos ambientais quanto à destinação 
final desse resíduo e problemas de gestão pública, a partir de propostas 
de criação de negócios sustentáveis.

Outra questão relevante seria o adensamento do efeito aglome-
ração da atividade para atrair segmentos antes e depois da porteira. 
Neste sentido, questões infraestruturais como de logística, ampliação 
dos serviços de extensão rural para os pequenos e médios produtores, 
ampliação de iniciativas de pesquisa e difusão sobre aspectos da cul-
tura necessitam de encaminhamentos. Desta forma, faz-se pertinente 
ampla parceria entre instituições de pesquisa, universidades, empresas 
privadas ligadas a atividade, bancos de fomento, prefeituras munici-
pais e o Governo do Estado do Pará para alavancar iniciativas nessa 
direção.
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CAPÍTULO X

REESTRUTURAÇÃO DA CADEIA TÊXTIL DO 
ALGODÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Luiz Carlos Oliveira Lima 
Paulo Roberto Soares

APRESENTAÇÃO

Este capítulo evidencia a ocorrência de grande reestruturação na cadeia 
têxtil no Brasil dos anos de 1995 para 2016. Esta cadeia se caracteriza 
pela formação de aglomerados regionais e sua vantagem competitiva 
está na localização das unidades de negócio das grandes empresas in-
dustriais. Uma das vantagens dos aglomerados regionais é permitir às 
empresas têxteis condições de acessar insumos especializados de me-
lhor qualidade, mão de obra qualificada, redução de custos de transação 
e estocagem e do risco de comportamento oportunista. A produção têx-
til nacional está concentrada principalmente nas regiões Sul e Sudeste, 
mas as regiões Nordeste e Centro-Oeste despontam como novos centros 
de produção. A migração da produção têxtil do Sudeste para essas re-
giões tem ocorrido em busca de maior aproximação com os produtores 
de algodão, mão de obra mais barata e incentivos fiscais. A produção 
têxtil também convive com dificuldades, como a falta de infraestrutura 
adequada para o transporte do algodão, que atualmente é produzido 
nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, até as fábri-
cas de fiações e tecelagens localizadas principalmente em Minas Gerais 
e na região Nordeste, principalmente nos estados do Ceará e Paraíba. 
Essa dificuldade também é encontrada no escoamento dos fios e tecidos 
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produzidos até as confecções têxteis. Como estratégia para superar os 
problemas de escoamento e garantir maior precisão na chegada de fios, 
tecidos e malhas ao seu destino final, as empresas do setor têxtil intro-
duziram a estratégia do supply chain management, e por ela obtiveram 
melhorias no controle de estoque e redução de custos operacionais e 
transacionais.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo procurou verificar o quanto a produção têxtil brasi-
leira é afetada pela falta de infraestrutura adequada para o escoamen-
to do algodão, tendo em vista as enormes distâncias até as fiações e o 
elevado custo de transporte. A produção de algodão está concentrada 
atualmente nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia e 
seu escoamento ocorre através de rodovias para as algodoeiras e destas 
até as fiações localizadas em Minas Gerais e no Nordeste, principalmen-
te no Ceará e na Paraíba.

A produção têxtil nacional está concentrada principalmente nas 
regiões Sul e Sudeste, embora as participações das regiões Nordeste e 
mais recentemente Centro-Oeste venham crescendo constantemente, o 
que caracteriza migração do Sudeste em busca de mão-de-obra mais 
barata e incentivos fiscais. Essas dificuldades têm levado agentes eco-
nômicos e institucionais, tradicionais e novas empresas do setor, espe-
cialmente do segmento de fiação, a buscar novas localizações para seus 
investimentos industriais e de infraestrutura.

Nesse aspecto, um dos desafios é o gerenciamento eficaz da 
cadeia de suprimentos no que tange a integração vertical da cadeia 
produtiva e aumento da produtividade e da competitividade das em-
presas. Conscientes disso, grandes empresas do setor têxtil introdu-
ziram a gestão da cadeia de suprimento (supply chain management) 
como estratégia para superar esses obstáculos, além de reduzir cus-
tos, melhorar o controle de estoque e garantir maior precisão na che-
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gada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final através dos canais 
de suprimento. 

A presença de aglomerados (cluster) regionais na produção têx-
til sempre foi característica marcante desta indústria. E nessa nova fase 
de reestruturação continua o fenômeno da formação de aglomerados 
regionais de produção. Assim, este trabalho parte da hipótese de que o 
processo de reestruturação da cadeia produtiva têxtil de algodão acen-
tuou-se no período de 1995-2016 com a redistribuição relativa da pro-
dução de fiações e tecelagens, especialmente da região Sudeste para as 
regiões Nordeste e Norte/Centro-Oeste.

Então o objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar a rees-
truturação da cadeia da produção têxtil de algodão no referido período; 
e os objetivos específicos são: analisar a importância da cadeia de supri-
mento para a integração vertical e a competitividade da cadeia produ-
tiva têxtil de algodão; e analisar a importância da cadeia de suprimento 
para a formação de aglomerados na produção têxtil de algodão.

Procurou-se responder algumas perguntas em busca de esclare-
cimento sobre pontos indispensáveis ao alcance dos objetivos. Como a 
cadeia de suprimento contribuiu para a integração vertical e o aumento 
da competitividade da cadeia produtiva têxtil de algodão? Qual o papel 
da cadeia de suprimento para a formação de aglomerados na produção 
têxtil de algodão?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A organização da cadeia de suprimento (supply chain) é funda-
mental para possibilitar a integração vertical da cadeia produtiva, para 
a formação de aglomerados (cluster) e para o aumento da competitivi-
dade (LIMA, 2003). 

Em um canal de distribuição cada participante possui uma com-
petência central para executar serviços específicos e de forma cooperati-
va garantindo uma distribuição eficaz. A questão central da gerência da 
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cadeia de suprimentos é que a eficiência pode ser maximizada através 
do compartilhamento de informação, principalmente estratégica, e do 
planejamento conjunto visando aumentar a competitividade de toda a 
cadeia de suprimentos mediante a redução do risco e aumento da efi-
ciência da logística (BOWERSOX; CLOSS, 2001). 

A teoria de aglomerado ou cluster posiciona a vantagem competi-
tiva na localização das unidades de negócio. O aglomerado ou cluster é 
“um agrupamento geograficamente concentrado de empresas inter-re-
lacionadas e instituições correlatas numa determinada área vinculada 
por elementos comuns e complementares” (PORTER, 1999, p. 211).

As conexões existentes entre as empresas de um aglomerado são 
fundamentais para o aumento da competitividade e produtividade. Isto 
se deve ao fato do aglomerado oferecer condições às empresas de aces-
sar insumos especializados de melhor qualidade e menor custo e tam-
bém mão de obra qualificada, o que possibilita reduzir os custos de tran-
sação, o nível de estocagem e o nível de comportamento oportunista. 

Em A Vantagem Competitiva das Nações, Porter (1989), estabe-
lece um modelo apontando os efeitos da localização numa economia 
competitiva. A proximidade entre as indústrias, fornecedores e presta-
dores de serviços de um mesmo segmento promove a troca de informa-
ções induzindo a troca contínua de ideias e de inovações. A presença 
de indústrias que oferecem suporte é de importância crucial no cresci-
mento dessa indústria. Os fatores condicionantes são os fatores-chave 
de produção como mão-de-obra qualificada, infraestrutura e capital. 
Estes são desenvolvidos através de investimentos, tornando-se valiosos 
diferenciais de cada organização. Uma composição desses fatores moti-
va a instalação das primeiras empresas que formarão um aglomerado. 

Em A Vantagem Competitiva, Porter (1989) descreve as ativida-
des que criam valor, agrupadas em atividades primárias e atividades 
de apoio. As atividades primárias são compostas pelas atividades rela-
cionadas à logística interna, operações, logística externa, marketing e 
vendas, e finalmente serviços. As atividades de logística externa estão 
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relacionadas com a coleta, armazenamento e distribuição física do pro-
duto final até chegar ao cliente. As atividades de marketing e vendas são 
aquelas concebidas para fornecer os meios que permitam que os clientes 
adquiram os produtos finais. Finalmente, as atividades de serviços são 
as destinadas a realçar ou manter o valor de um produto no mercado.

As atividades de apoio sustentam as atividades primárias e a si 
próprias e se referem ao suprimento de infraestrutura, gerência de re-
cursos humanos, tecnologia e aquisição. A vantagem competitiva de 
uma organização não depende apenas das relações que estabelece in-
ternamente, mas também da forma como interage com os seus fornece-
dores e com os seus clientes. A coordenação da cadeia de valor interna 
com as cadeias de valores dos fornecedores e distribuidores permite de-
linear estratégias benéficas para todas as organizações envolvidas.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa pretendeu analisar a reestruturação da cadeia têxtil 
de algodão, na perspectiva do Desenvolvimento Regional, segundo uma 
abordagem sistêmica de cluster (PORTER, 1999). Para sua realização 
coletou-se dados secundários de fontes privadas e públicas de sistema-
tização de dados sobre empresas, em artigos científicos, livros e teses 
acadêmicas, bem como em sites de bancos e de empresas e organizações 
representativas do setor têxtil. Foram consideradas também entrevistas 
de representantes das empresas publicadas em revistas semanais e jor-
nais especializados em gestão, economia ou finanças, ou naqueles que 
possuem seções sobre esses temas. Além disso, buscou-se matérias e ar-
tigos sobre o setor publicados nesses mesmos veículos de comunicação.

Procurou-se, também, neste estudo, analisar o comportamento 
das empresas líderes nacionais do setor têxtil de algodão. Nesse aspecto, 
utilizou-se a abordagem de estudo de caso como estratégia de pesquisa 
(YIN, 2001). Essa estratégia de pesquisa vem sendo utilizada nos es-
tudos do agribusiness brasileiro nos últimos anos (FARINA, 1997; ZY-
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LBERSZTAJN, 1993). Essa metodologia de pesquisa possui uma larga 
tradição na pesquisa nas Ciências Sociais, assim como no estudo histó-
rico de empresas e da competitividade (CHANDLER, 1998; SZMREC-
SANYI; MARANHÃO, 2002).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização da Cadeia Produtiva Têxtil do Algodão

A cadeia produtiva têxtil do algodão tem início na agropecuá-
ria através da produção das fibras de algodão. O beneficiamento do 
algodão é a etapa prévia para a sua industrialização e consiste na 
separação da fibra das sementes por processos mecânicos, buscan-
do preservar as qualidades intrínsecas da fibra para a obtenção de 
um algodão de boa qualidade, de maneira a atender às exigências da 
indústria têxtil e de fiação. Após beneficiamento, a fibra de algodão 
é acondicionada na forma de fardos para ser encaminhada para a 
primeira etapa do processo industrial, a fiação. Os fios produzidos 
serão utilizados como matéria prima nas tecelagens ou malharias. 
A tecelagem é o elo da cadeia responsável pela produção de teci-
dos planos enquanto que as malharias representam o elo da cadeia 
onde são fabricadas as malhas. Após a etapa de beneficiamento têxtil 
os tecidos e malhas seguem para as confecções, que se dividem em 
confecções de artigos de vestuário, de artigos para o lar (cama, mesa 
e banho) e de artigos técnicos. As peças confeccionadas seguem en-
tão para o sistema de distribuição até chegar ao consumidor final 
(ARAÚJO; CASTRO, 1986).

A cadeia produtiva têxtil do algodão apresenta encadeamentos à 
montante e à jusante, estando ligada às indústrias de sementes, máqui-
nas têxteis, defensivos agrícolas, química e moda. A indústria química 
está presente em todos os elos da cadeia, desde a fiação até o acabamen-
to final.
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Os contratos de fornecimento antecipado de algodão bene-
ficiam os produtores de algodão e toda a cadeia têxtil do algodão 
porque limitam o risco nas flutuações de preço, aumentam a flexibi-
lidade de comercialização, definem orçamento com retorno mínimo 
sobre o algodão e também promovem o gerenciamento do capital 
de forma mais eficaz. As grandes empresas têxteis brasileiras têm 
consciência da relevância do maior conhecimento possível das ca-
racterísticas da fibra de algodão não somente pela qualidade, mas 
também para definir o processamento adequado de acordo com a 
estratégia adotada de produção e de escolha do artigo final produzi-
do (SOARES, 2010). 

4.2 Gestão da Cadeia de Abastecimento (Supply Chain Management)

A gestão da cadeia de abastecimento (supply chain management) 
no segmento têxtil começou com as grandes empresas têxteis, que intro-
duziram esta estratégia para reduzir custos, aumentar a produtividade, 
melhorar o controle de estoque e garantir maior precisão na chegada 
dos fios, tecidos e malhas ao seu destino final. O setor têxtil está dire-
tamente ligado à moda e, portanto, é fundamental que a matéria-prima 
para elaboração de qualquer nova coleção chegue ao destino no prazo 
estipulado. 

A Vicunha Têxtil, segundo dados da empresa, vem maximizan-
do todo o seu processo logístico dentro do conceito de gestão da cadeia 
de suprimentos. Na medida em que a sua produção média aumentava, 
em torno de treze milhões de metros quadrados mensais de tecidos, 
a empresa percebeu que era preciso controlar mais eficazmente toda 
a cadeia de abastecimento. A empresa dispõe um centro de distribui-
ção e treze plantas industriais, que produzem quarenta por cento da 
produção nacional de jeans e brins, além de fabricar uma gama de 
outros tecidos e fios. Para maior controle de sua cadeia de abasteci-
mento a Vicunha passou a controlar todo o processo, desde a colheita 
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do algodão nas lavouras até a entrega de um rolo de tecido no atacado 
ou no varejo. Para a eficácia da cadeia de suprimentos a empresa rea-
lizou investimentos no centro de distribuição de produtos acabados, 
em que a empresa controla todo o recebimento, a armazenagem e o 
inventário desses produtos através de códigos de barras com leitura 
ótica, quando eles estão entrando no armazém. Nesta nova concepção 
de sistema de transporte adotado pela Vicunha Têxtil, foi implantada 
uma série de ferramentas tecnológicas que permitem observar todo o 
trajeto do veículo. Com isso, a empresa conseguiu maior assiduidade 
na entrega dos tecidos, o que resulta em maior fidelização dos clientes. 
O gerenciamento de risco também faz parte da cadeia de suprimentos 
da Vicunha Têxtil (BALDEZ, 2006).

4.3 Transporte e Armazenagem

A logística da cadeia produtiva têxtil do algodão tem início na co-
lheita do algodão que, atualmente, possui um alto grau de mecanização. 
A mecanização reduz o custo de mão- de-obra e também permite obter 
uma melhor qualidade das fibras de algodão por causa da redução do 
teor de impurezas. A colheitadeira transfere o algodão para caminhão 
basculante denominado “bass boy” que tem a função de transferir o al-
godão colhido para o abastecimento das prensas compactadoras evitan-
do que a colheitadeira se distancie da área de colheita, o que permite 
maximização de tempo de trabalho. As compactadoras formarão então 
os fardões de algodão com peso médio de 10 toneladas (EMBRAPA AL-
GODÃO, 2009).

A produção de algodão está concentrada atualmente nos estados 
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia e é escoada através de 
rodovias para as algodoeiras e destas até as fiações. A falta de infraes-
trutura adequada de escoamento do algodão e as enormes distâncias até 
as fiações fazem com que o custo de transporte seja muito elevado. As 
fiações localizadas em Minas Gerais, e no Nordeste, principalmente no 
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Ceará e na Paraíba utilizam o algodão do Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul e da Bahia.

Segundo dados das grandes empresas, as formas de movimenta-
ção e armazenagem mais utilizadas na logística têxtil de tecidos, fios e 
malhas têm início na movimentação interna que começa pelo controle 
de qualidade do produto e termina com o seu despacho. Essas movi-
mentações são totalmente automatizadas.

4.4 Cluster de Empresas Produtoras de Fios, Tecidos e Malhas de 
Algodão no Brasil

O setor de fiação têxtil brasileiro está distribuído por todo o 
país, mas pela Tabela 1 percebe-se que em 1995 as fiações estavam 
concentradas, em termos de pessoal ocupado, principalmente na re-
gião Sudeste. Em 2016 verificou-se que as participações das regiões 
Nordeste e Sul cresceram em detrimento da região Sudeste, demons-
trando uma migração em busca de proximidade com os produtores 
de algodão além da busca por mão-de-obra mais barata e de incen-
tivos fiscais. As unidades fabris de tecelagem brasileira apresentaram 
comportamento similar ao das fiações apresentando decréscimo da 
participação da região Sudeste e apresentando aumento da participa-
ção das regiões Nordeste e Sul. A única diferença foi a diminuição do 
percentual da participação das tecelagens nas regiões Norte e Centro 
Oeste. No caso das malharias, apenas as regiões Sudeste e Sul domi-
nam o cenário nacional. Em 1995 a região Sudeste apresentava a maior 
participação do percentual de empregados. Essa relação se inverteu e, 
atualmente, a região Sul e a região Sudeste têm praticamente o mesmo 
grau de participação.
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Tabela 01: Distribuição Regional dos Empregados de Fiação, Tecelagem 
e Malharia em percentual

Região
Fiações Tecelagens Malharias

1995 2016 1995 2016 1995 2016

Norte / Centro Oeste 1,26 8,65 2,38 1,06 0,64 0,56

Nordeste 17,69 29,50 12,35 28,20 1,28 10,59

Sudeste 63,47 37,97 70,43 51,32 61,25 44,48

Sul 17,59 23,88 14,84 19,42 36,83 44,37

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: IEMI (2007, 2017).

A presença de aglomerados (cluster) regionais na produção têxtil 
é uma característica marcante. Na região Sudeste destacam-se os aglo-
merados da região de Americana no estado de São Paulo que engloba 
os municípios de Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste e Sumaré. Esse 
aglomerado destaca-se no processamento de fibras artificiais e sintéticas 
e abriga empresas como Toyobo, Tecelagem Jacyra e Tecelagem Jolitex. 
Entretanto, esse aglomerado abriga também empresas que processam 
fibra de algodão como a Tavex (Santista Têxtil), maior produtora mun-
dial de índigo.

Outro aglomerado importante da região Sudeste é o de Minas 
Gerais que abrange todos os segmentos têxteis, inclusive a produção de 
algodão no norte do estado. Também na mesorregião norte de Minas 
Gerais, nos municípios de Montes Claros e de Pirapora, encontra-se 
unidades fabris das empresas Coteminas, Cedro e Cachoeira e Tecidos 
Santanense.

Na região metropolitana de Belo Horizonte encontram-se ins-
taladas unidades fabris da empresa Tecidos Santanense (município 
de Pará de Minas) e Cedro e Cachoeira (municípios de Sete Lagoas e 
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Caetanópolis). Na mesorregião oeste de Minas Gerais, no município de 
Itaúna também existe instalada uma unidade fabril da empresa de Teci-
dos Santanense. Na zona da mata, no município de Cataguases, encon-
tra-se instalada a Cia. Industrial de Cataguases.

Na região Sul destaca-se o aglomerado de empresas têxteis do 
vale do Itajaí, cuja especialidade é a produção malhas e artigos de cama, 
mesa e banho. Esse aglomerado tem como centro a cidade de Blume-
nau expandindo-se para outras cidades, como Brusque, Gaspar, Ilhota, 
Jaraguá do Sul, Pomerode, Indaial, Timbó, Rodeio e Ascurra. O vale 
do Itajaí alcançou projeção econômica no cenário regional e nacional, 
respondendo por sessenta e cinco por cento da economia da região e ex-
portando um quarto de sua produção que é baseada na fibra de algodão.

O segmento de malharia conta com algumas empresas de gran-
de porte, que estão entre as maiores produtoras do país nesse ramo: a 
Hering e a Sul Fabril em Blumenau e a Marisol e a Malwee em Jaraguá 
do Sul. O segmento de cama, mesa e banho é formado por empresas 
de grande porte que exercem liderança nacional e são também respon-
sáveis pela exportação do setor como a Teka, Artex, Karsten, Dohler, 
Cremer e Buettner. Os segmentos de malharia e de cama, mesa e banho 
são os mais fortes da indústria têxtil da região, com predominância de 
utilização da fibra de algodão.

O Nordeste brasileiro conseguiu atrair inúmeras empresas têxteis 
principalmente devido aos expressivos incentivos fiscais oferecidos nos 
anos 1990. No Ceará formou-se um importante aglomerado de empre-
sas têxteis de fiação e tecelagem na região metropolitana de Fortaleza 
composta pelos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Mara-
canaú, Aquiraz, Eusébio, Pacatuba, Itaitinga, Guaiúba, Horizonte, Paca-
jus, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante. A produção têxtil nesse 
aglomerado é baseada na fibra de algodão. Em torno dessas empresas 
houve um crescimento maciço de confecções. Um dos destaques desse 
aglomerado é a Vicunha Têxtil que atua no Estado do Ceará desde 1970, 
por meio da Fiação Nordeste do Brasil (Finobrasa), fruto da parceria 
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entre as famílias Steinbruch e Rabinovich com os grupos cearenses Oto-
ch e Baquit. O grupo conta, hoje, com três unidades de produção no 
Ceará, sendo duas de índigo localizada nos municípios de Maracanaú 
e Pacajus e uma malharia localizada em Maracanaú. Além da Vicunha 
têxtil, o aglomerado de Fortaleza abriga empresas como a Santana Tex-
tiles, uma indústria têxtil verticalizada que transforma o algodão em 
tecidos denim, o tão popular jeans. Outra grande empresa com presen-
ça nesse aglomerado é a Guararapes Confecções S/A com três unidades 
fabris em Fortaleza produzindo tecido plano (jeans e camisaria).

Segundo informações fornecidas pelas empresas, a retomada da 
produção de algodão no Nordeste tem diminuído a dependência de im-
portação do algodão em pluma das principais empresas do Brasil. Em-
presa como Vicunha, Santista Têxtil e Quatro K começaram substituir 
compras externas pelo produto colhido na região nordeste do Brasil. 
Vicunha Têxtil e Santista Têxtil substituíram suas compras externas por 
algodão produzido nas regiões de Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, 
no oeste baiano, e em Balsas, no sul do Maranhão (FRANÇA, 2001). 

O Grupo Quatro K Têxtil Ltda., de Santos (SP), um dos maiores 
fabricantes de malha para camiseta no País, fechou parceria com o go-
verno do Rio Grande do Norte para comprar todo o algodão produzido, 
principalmente da região de Pedro Avelino. O consumo da empresa é 
de aproximadamente dezoito mil toneladas de algodão em pluma. Com 
produção totalmente verticalizada e terceirizada, por meio de contratos 
de integração, a Quatro K mantém parceria com fiações e com malha-
rias instaladas no próprio estado, o que reduz o impacto do frete. Em 
2002, o Grupo decidiu implantar sua primeira unidade fabril, que vai 
da fabricação do fio à malharia, dando origem ao polo de confecções 
em Barreiras, principal cidade do oeste baiano, em parceria com o go-
verno estadual. A empresa assinou acordo com o governo baiano para 
participar do processo de atração de polo de confecções para a região, 
com pequenas e médias empresas, visando inclusive o mercado inter-
nacional. A decisão de instalar a primeira fábrica da empresa se deve 
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principalmente à economia no frete. A unidade fabril tem capacidade 
produtiva de seiscentas toneladas mensais de fios, com capacidade de 
fabricar o tecido além de uma tinturaria (FRANÇA, 2001). 

A empresa Cotton Oil, de Maringá (PR), em 2002, instalou uni-
dade fabril, esmagadora de caroço de algodão, para produzir óleo de 
algodão e ração para animais no município de Luiz Eduardo Magalhães. 
A fábrica dispõe de grande volume de matéria-prima, já que o caroço é 
considerado um subproduto da lavoura, não aproveitado pelas vinte e 
seis usinas de beneficiamento de pluma, até aquele momento, instaladas 
na região. Mesmo os que produziam farelo para ração não retiravam o 
óleo. A capacidade de processamento da empresa é de seiscentas tone-
ladas por dia de caroço, o que equivalia a quase todo o produto gerado 
pelas usinas. O farelo restante é comercializado como ração. (LIMA; 
SOARES, 2018). 

A Vicunha Têxtil também substituiu o algodão importado, com-
prando cerca de trinta mil toneladas de algodão de produtores de Bar-
reiras. O consumo anual do Grupo é de aproximadamente cento e trinta 
mil toneladas. Tradicionalmente, a Vicunha tem se abastecido com fi-
bras produzidas no Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso. A 
instalação dos projetos é importante pela sua verticalização, abrangen-
do toda a cadeia produtiva do algodão e potencializando, desse modo, 
os efeitos econômicos da lavoura. (LIMA; SOARES, 2018).   

Em 2001, o parque de beneficiamento de algodão no Mato Gros-
so começou a ser modernizado com a aquisição de equipamentos de 
última geração importado dos Estados Unidos. Motivados pela expan-
são da cultura do algodão no estado, os investimentos começaram a ser 
feitos por empresas como a gaúcha Agropecuária Schneider Logemann 
(SLC), a Trading Esteve S.A. e a empresa têxtil Emparsanco, de São Pau-
lo. Seis usinas de beneficiamento de algodão de última geração, que se-
param a pluma do caroço, foram compradas da Murray Piratininga, do 
grupo suíço Alimenta, num investimento total próximo a vinte milhões 
de dólares. (GONÇALVES, 2001). 
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Para sustentar o incremento da cultura no estado, cento e cin-
quenta e seis usinas de beneficiamento tradicionais se instalaram na re-
gião, num investimento total de setenta e oito milhões de dólares. Outras 
usinas modernas com marcas, como Continental (EUA), foram nego-
ciadas. Cada máquina de beneficiamento custa entre um e três milhões 
de dólares. Aproximadamente, mais um milhão de dólares necessita ser 
investido em armazéns, caminhões e outros equipamentos necessários 
para o funcionamento das usinas. (GONÇALVES, 2001). 

A Trading Esteve S.A., que tradicionalmente atua na venda de 
pluma à indústria e ao mercado externo, com duas usinas instaladas 
em Rondonópolis e Sapezal (MT), onde beneficia e produz dez mil 
toneladas de pluma em associação com o Grupo Maeda, se asso-
ciou a nove agricultores de Campo Verde (MT), onde montou usina 
com investimento de quatro e meio milhões de dólares, entre gastos 
com máquina descaroçadora, caminhões e empilhadeiras. No con-
trato assinado para a implantação da usina, os produtores se com-
prometem a assegurar o fornecimento anual de algodão em caroço 
suficiente para produzir vinte mil toneladas de pluma. Outras duas 
mil toneladas são beneficiadas, oriundas de agricultores de fora do 
consórcio, para utilizar toda a capacidade da usina. A usina da tra-
ding tem capacidade para gerar quarenta e cinco fardos de pluma 
por hora, o triplo em relação aos quinze fardos por hora produzidos 
pelas velhas máquinas descaroçadoras, fabricadas até os anos 1970. 
(GONÇALVES, 2001). 

Também iniciou operação outra usina de ponta, em Diamanti-
no (MT), comprada pela Agropecuária Schneider Logemann (SLC), de 
Porto Alegre. Com valor aproximado de um milhão de dólares, a desca-
roçadora Lummus da SLC tem capacidade para produzir trinta fardos 
de algodão por hora. O algodão vem da fazenda Planorte, de Diaman-
tino, onde a empresa gaúcha iniciou o plantio de algodão. A produção 
de algodão em pluma da Planorte é de aproximadamente nove mil to-
neladas. Toda a produção é beneficiada pela usina da empresa. Em suas 
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cinco fazendas de algodão existentes em Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, e Maranhão, a SLC estima produção total de quase trinta 
mil toneladas, toda beneficiada em usinas próprias. Além de indicar a 
expansão da área de algodão e a capitalização dos produtores com a 
venda da fibra, os investimentos em beneficiamento revelam, ainda, o 
enfraquecimento do papel de intermediação comercial das tradicionais 
algodoeiras. Grandes produtores do cerrado do Brasil Central plantam, 
beneficiam e vendem sua safra à indústria têxtil e a tradings exportado-
ras. (GONÇALVES, 2001).  

4.5 Distribuição Regional da Produção de Fios, Tecidos e Malhas de 
Algodão no Brasil

A produção de fios e tecidos de algodão apresentou uma tendên-
cia de migração da região Sudeste para as regiões Nordeste e Sul nos 
anos de 1995 e 2016 conforme evidenciado na Tabela 2. Podemos per-
ceber também um crescimento da produção de fios e tecidos na região 
Centro Oeste, mas o mesmo ainda é insignificante com relação à produ-
ção das regiões Nordeste e Sul.

Atualmente, em termos percentuais, a produção de fios de algo-
dão é dominada pela região Nordeste com aproximadamente quarenta 
por cento, seguida da região Sudeste com aproximadamente trinta e um 
por cento e da região Sul com aproximadamente vinte e seis por cento. 
Já a produção de tecidos de algodão tem domínio da região Sudeste com 
aproximadamente quarenta e quatro por cento, seguida da região Nor-
deste com aproximadamente vinte e oito por cento e da região Sul com 
aproximadamente vinte e três por cento.

A região Sul continua tendo a maior participação na produção de 
malhas de algodão, embora a quantidade produzida tenha diminuído 
em 2016. Em termos percentuais a região Sul é responsável por quase 
metade da produção brasileira de malhas de algodão com aproxima-
damente quarenta e sete por cento de participação contra aproximada-



280 Luiz Carlos Oliveira Lima | Paulo Roberto Soares

mente trinta por cento da região Sudeste e dezessete por cento da região 
Nordeste.

Tabela 02: Distribuição Regional da Produção de Fios, Tecidos e Malhas 
em percentual

Região
Fios Tecidos Malhas

1995 2016 1995 2016 2016 2016

Norte / Centro Oeste 0,24 3,69 0,95 4,61 1,85 5,67

Nordeste 34,13 39,38 20,55 28,33 6,99 17,24

Sudeste 44,91 30,70 64,08 44,42 28,58 29,41

Sul 20,72 26,23 14,41 22,64 62,57 47,68

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: IEMI (2007, 2017).

4.6 Distribuição Regional da Produção de Confecções.

A produção de artigos confeccionados está concentrada nas re-
giões Sudeste, Sul e Nordeste. Percebe-se na Tabela 3, de  1995 para 
2016, leve declínio da região Sudeste e crescimento das regiões Sul e 
Nordeste. O crescimento dessas regiões foi considerável, embora a re-
gião Sudeste ainda seja responsável por quase metade da produção das 
confecções brasileiras.

A competitividade do setor têxtil, em especial a competitividade 
do setor de confecções, tem sido afetada por problemas conjunturais 
e estruturais, tais como a crise econômica brasileira e a deficiência da 
infraestrutura.

Nesse cenário, as empresas do elo confecções sofrem grande 
pressão dos concorrentes internacionais, sobretudo dos concorrentes 
asiáticos, que são beneficiados por possuírem mão de obra abundante 
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e barata além de incentivos governamentais de seus respectivos países 
(ABIT, 2013). De acordo com IEMI (2017), no período de 2012 a 2016, 
o setor de confecções vem apresentando queda na produção de artigos 
confeccionados.

Tabela 03: Distribuição Regional da Produção de Confecções em Tone-
ladas
Região 1995 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte 301.186 224.700 216.470 225.299 227.391 212.266 207.626 205.162

Centro 
Oeste

141.323 357.311 385.784 382.670 395.859 395.072 360.278 343.885

Nordeste 515.720 1.301.570 1.721.205 1.724.935 1.747.910 1.689.825 1.600.233 1.566.022

Sudeste 4.316.075 4.523.938 4.612.881 4.476.639 4.514.196 4.423.828 4.128.565 4.003.539

Sul 1.164.165 2.354.261 2.702.576 2.613.105 2.645.377 2.760.166 2.581.891 2.557.863

Total 6.438.469 8.761.780 9.638.916 9.422.648 9.530.733 9.481.157 8.878.593 8.676.471

Fonte (IEMI, 2007, 2017)

As confecções dividem-se em artigos de vestuário, meias e aces-
sórios, artigos da linha lar e artigos técnicos. De acordo com a Tabela 
4, a região Sudeste concentrava em 1995 a maior parte da produção de 
artigos de vestuário, meias e acessórios e artigos técnicos, enquanto a 
região Sul se destacava pela produção de artigos da linha lar.

Também conforme a Tabela 4, percebe-se que as regiões Sul e 
Nordeste apresentaram grande crescimento na produção de artigos de 
vestuário e artigos técnicos. A região Sul aumentou a produção de arti-
gos da linha lar e se mantem na liderança nacional. Mesmo diminuindo 
a produção de artigos de vestuário e meias e acessórios, a região Sudeste 
manteve a liderança na produção desses produtos. Com relação aos ar-
tigos técnicos a região Sudeste manteve a liderança e ainda aumentou a 
produção. 
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Pode-se concluir que a região Sudeste ainda é a principal re-
gião produtora de artigos confeccionados. Isso se deve ao fato des-
sa região concentrar os maiores mercados consumidores e os prin-
cipais centros de distribuição de atacado e varejo do Brasil (IEMI, 
2017).

Tabela 04: Distribuição Regional da Produção dos Segmentos de Con-
fecções em Toneladas

Região Vestuário Meias e Acessórios Linha Lar Artigos Técnicos

1995 2016 1995 2016 1995 2016 1995 2016

Norte 22.050 40.003 5.206 1.364 2.990 3.183 270.940 160.612

Centro 
Oeste 70.713 244.674 2.213 2.219 8.952 28.774 59.445 68.218

Nordeste 283.094 808.299 11.964 206.784 83.492 189.838 137.171 361.102

Sudeste 2.917.925 2.245.735 539.793 465.603 267.405 329.080 590.952 963.121

Sul 485.733 1.624.762 33.767 56.394 302.296 366.965 342.369 509.741

Total 3.779.515 4.963.473 592.943 732.364 665.135 917.840 1.400.877 2.062.794

Fonte (IEMI, 2007, 2017)

4.7 Canais de Distribuição

O setor de fiação é o elo mais concentrado da cadeia produtiva 
têxtil do algodão. Isso se deve à existência de necessidade de eco-
nomia de escala. A grande maioria das fiações está integrada com a 
tecelagem ou com a malharia, o que indica que a produção de fio de 
algodão é em grande parte produzido para consumo próprio. As fia-
ções independentes, ou seja, aquelas que vendem fios para outras te-
celagens e malharias, são muito importantes para garantir a compe-
titividade das pequenas e médias empresas de tecelagem e malharia. 
Somente as grandes empresas de tecelagem que produzem artigos de 
cama mesa e banho, bem como as grandes empresas que produzem 
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tecidos denim (jeans) e brim são integradas com o beneficiamento 
e, portanto produzem seus tecidos para consumo próprio. As ma-
lharias estão normalmente integradas com as confecções e somente 
as grandes produtoras de malhas como, por exemplo, a Coteminas é 
que estão verticalizadas desde a fiação até a confecção. (LIMA; SOA-
RES, 2018).

A confecção é o elo da cadeia produtiva têxtil do algodão que está 
em contato direto com o mercado consumidor e, portanto, determina 
toda a dinâmica de produção de fios, tecidos e malhas. Desta forma a 
comercialização e distribuição de artigos confeccionados têxteis são de 
extrema importância para o sucesso de toda a cadeia têxtil do algodão. 
Como a moda é um fator intrínseco a este mercado, os artigos têxteis 
confeccionados adquirem uma característica de apresentar um tempo 
de vida extremamente curto, isto é, as peças confeccionadas se tornam 
mercadorias perecíveis que, em função de um pequeno atraso na co-
mercialização pode sofrer grandes perdas de rentabilidade financeira. 
(LIMA; SOARES, 2018).

Algumas empresas passaram a atuar também no varejo através 
de lojas próprias ou através de franquias seguindo uma tendência da 
indústria mundial. Essa estratégia permite que as coleções e marcas 
destas empresas tenham maior visibilidade. Um segundo movimento 
estratégico que ganhou dimensão no mercado foi a criação de marcas 
próprias por parte de várias empresas do varejo que encomendam suas 
roupas nas confecções. Outra estratégia observada no mercado foi a 
entrada de hipermercados na comercialização de artigos de vestuá-
rio, ocupando os espaços deixados pelas lojas multimarcas de depar-
tamentos (LIMA e SOARES, 2018). Observando a Tabela 5 percebe-se 
algumas movimentações estratégicas na distribuição dos produtos do 
setor têxtil. 
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Tabela 05: Canais de Distribuição do Varejo do Setor Têxtil

Tipo de Canal de Distribuição

Canais de Distribui-
ção do Varejo em 

Volume (1000 peças)

Varia-
ção

Participação sobre o 
Total (%)

2007 2011 (%) 2007 2011 2025*

Departamento Especializado 1.444.447 1.964.670 36,02 27,52 30,15 36,8

Departamento Não Especializado 365.698 564.155 54,27 6,97 8,66 16,4

Hipermercado 371.183 502.419 35,36 7,07 7,71 9,2

Redes de Pequenas Lojas 769.745 1.020.520 32,58 14,67 15,66 17,5

Lojas Independentes 2.297.491 2.464.856 7,28 43,77 37,82 20,1

Total 5.248.564 6.516.620 24,16 100,0 100,0 100,0

Fonte: ABIT (2013). *Estimativa da Abit (2013).

De 2007 para 2011 as vendas, em número de peças, realizadas 
através dos departamentos especializados, departamentos não especia-
lizados e os hipermercados aumentaram em aproximadamente trinta e 
nove por cento. Nesse mesmo período as vendas das redes de pequenas 
lojas e lojas independentes cresceram apenas quatorze por cento. Con-
siderando a manutenção desta taxa de crescimento, em 2025 os departa-
mentos especializados e não especializados e hipermercados terão uma 
participação de aproximadamente sessenta e dois por cento na distri-
buição das confecções têxteis (ABIT, 2013).

Embora tenha havido crescimento das lojas mono marcas, as lojas 
multimarcas de departamentos ainda possuem uma boa representação 
do mercado. Essas lojas estão investindo em marcas próprias com maior 
apelo de moda, na remodelação de sua estrutura física e em campanhas 
de marketing. A estratégia dessas lojas consiste em buscar a diferencia-
ção de seus produtos para manterem-se competitivas frente a concor-
rência dos hipermercados. O varejo da moda também seguiu a tendên-
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cia de globalização que se verificou pela entrada no mercado das redes 
internacionais de varejo. A entrada no mercado dessas redes obrigou as 
confecções contratadas por estes grupos a investirem em logística para 
melhor gerenciar sua produção e os pedidos de venda visando a entrega 
dentro do prazo dos artigos confeccionados (LIMA; SOARES, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Este capítulo evidenciou que as grandes empresas do setor têxtil 
introduziram a gestão da cadeia de suprimento (supply chain manage-
ment) como estratégia para maior integração vertical, reduzir custos, 
aumentar a produtividade, melhorar o controle de estoque e garantir 
maior precisão na chegada dos fios, tecidos e malhas ao seu destino 
final.

Os participantes primários que compõem a cadeia de suprimento 
do setor têxtil do algodão representados pelos produtores de fios, teci-
dos, malhas e confecções buscaram mudar a localização de suas uni-
dades produtivas com o objetivo de aumentar a proximidade com os 
produtores de algodão. 

Esses participantes também realizaram investimentos em centros 
de distribuição de matérias primas e produtos acabados, objetivando 
melhorar o controle do recebimento, armazenagem e inventário de seus 
produtos através da introdução de códigos de barras com leitura ótica, 
quando os materiais e produtos finais estão chegando e saindo de seus 
depósitos.

Além do produtor do algodão e do transportador a cadeia pro-
dutiva têxtil é articulada por ligações com indústrias diversas, desde a 
de sementes e máquinas têxteis até a de moda. O grande número de 
participantes especializados da cadeia de suprimento têxtil reflete a im-
portância da estratégia do supply chain management nesta cadeia..

O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimento possibilitou 
que as empresas têxteis mudassem a localização de suas unidades pro-
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dutivas para obter melhores condições de acessar fibra de algodão de 
melhor qualidade e menor custo, além de mão de obra qualificada, o 
que possibilitou reduzir os custos de transação e estocagem e risco de 
comportamento oportunista. Dessa forma, a supply chain management 
contribuiu para a formação de aglomerados e posicionou a vantagem 
competitiva das grandes empresas na localização das unidades de ne-
gócio com consequente aumento da produtividade e competitividade.

A produção têxtil brasileira se caracteriza pela presença de aglo-
merados que estão concentrados regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. A produção dessas duas últimas regiões tem crescido em 
detrimento da região Sudeste, o que indica movimento de busca por 
melhor aproximação com os produtores de algodão. 

Como a produção de algodão está concentrada atualmente nos es-
tados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia, o escoamento enfren-
ta entraves no transporte rodoviário para as algodoeiras e destas até as 
fiações e tecelagens. Assim, a dificuldade básica da produção têxtil está na 
falta de infraestrutura adequada de escoamento do algodão e nas enormes 
distâncias até as fiações acarretando elevado custo de transporte, o que 
justifica a necessidade de gestão eficiente da cadeia de suprimento.
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CAPÍTULO XI

CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM 
INSTITUCIONALISTA DE VEBLEN PARA O 
ESTUDO DE SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS 

Luís Otávio Bau Macedo
Fernanda Chaves Rodrigues

José Vanderson Ferreira da Silva

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar as contribuições da teoria instituciona-
lista de Thorstein Veblen (1898) para a estudo do mercado de sementes 
geneticamente modificas. O caráter distintivo da abordagem de Veblen 
relaciona-se ao conceito mais abrangente de instituição deste autor que 
considera os hábitos mentais dos indivíduos como a base das institui-
ções. O caráter endógeno da relação causal entre indivíduos e institui-
ções é enfatizado nessa abordagem, denominada por Hodgson (2007) 
por “reconstitutive causation”. O texto apresenta a ilustração do papel da 
empresa Monsanto no mercado brasileiro de sementes geneticamente 
modificadas (GM), mediante a descrição de processos analisados pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Evidenciou-se 
que a Monsanto condiciona e estabelece padrões de práticas que os de-
mais agentes seguem, tais como os exemplos de organização do sistema 
de pagamento de royalties no “Ponto de Entrega” e as condições contra-
tuais estabelecidas em suas relações com as empresas de melhoramento 
de germoplasma.
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1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo visa aplicar a contribuição teórica do “ve-
lho” institucionalismo, mais especificamente relacionada à literatura 
de Veblen, ao estudo de sistemas agroindustriais. O pressuposto teó-
rico inicial é o de que as relações entre os agentes em sistemas agroin-
dustriais realizam-se mediante regramentos formais e informais que 
delimitam a ação coletiva. Sob esse prisma, a produção agropecuária 
defronta-se com tendências de mercado que induzem a necessidade 
do fortalecimento da coordenação entre os agentes. A necessidade de 
adaptação dos sistemas agroindustriais às diversas exigências merca-
dológicas passa por um leque amplo de variáveis, tais como: novos 
paradigmas tecnológicos e de hábitos de consumo, mudanças demo-
gráficas e novas percepções quanto às obrigações sociais e ambientais 
dos agentes produtivos. Esses fatores induzem a reordenação das rela-
ções dos agentes que compõem os diversos elos constitutivos dos siste-
mas agroindustriais, desde produtores de insumos, produtores rurais 
e indústria de processamento, até as organizações envolvidas com a 
distribuição e a comercialização ao atacado e ao varejo, tanto para os 
mercados externo como interno. 

A perspectiva convencional da análise da governança das rela-
ções entre os agentes é centrada pela análise das transações que per-
meiam as trocas entre os diversos elos dos sistemas agroindustriais. 
Nessa linha de interpretação científica, emergiu ampla literatura que se 
ampara nas contribuições na Nova Economia Institucional (NEI). As 
contribuições seminais de Williamson (1975, 1985) foram adaptadas e 
aplicadas por diversos autores à análise das estruturas de governança em 
sistemas agroindustriais, tanto em termos nacionais como internacio-
nais (ZYLBERZSTAJN; FARINA, 1999; ZYLBERSZTAJN, 2005). Verifi-
ca-se como caráter essencial dessa linha teórica, o pressuposto de que a 
minimização dos custos de transação determina a escolha de estruturas 
de governança que geram otimização econômica em um espectro en-
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tre a firma, as formas híbridas e o mercado. A premissa central dessa 
linha é a de que o agente opera sob racionalidade limitada em merca-
dos permeados por incerteza e oportunismo. A definição do conceito 
de instituições, nessa vertente, é a de que essas são as “regras do jogo”, 
ou seja, normas formais e informais (costumes, tradições) que regem 
os comportamentos dos agentes. Nesse aspecto, há uma diferenciação 
categórica entre organizações e instituições, sendo que as organizações 
são categorizadas como agrupamentos de indivíduos unidos em prol de 
objetivos de acumulação econômica (NORTH, 1990, 1993). 

A observação do funcionamento dos sistemas agroindustriais 
contemporâneos, todavia, contradiz alguns elementos constitutivos 
das hipóteses seguidas pela abordagem da NEI. Em especial, verifica-se 
que as relações entre os agentes dos sistemas agroindustriais, especial-
mente nas transações existentes entre produtores rurais e grandes em-
presas processadoras e tradings se dão mediante diversas assimetrias. 
Apresenta-se como característica essencial a tendência à concentração 
industrial dos segmentos de insumos agropecuários, processamento e 
distribuição, com a constituição de poucas empresas com elevada parti-
cipação de mercado. Identifica-se que as estruturas de governança, sob 
as quais as transações são realizadas, são resultado de escolhas estraté-
gicas realizadas por processadoras e tradings. Mecanismos, tais como 
a integração de produtores, a internalização de estágios produtivos e o 
desenvolvimento de instrumentos contratuais de compra a termo, são 
exemplos da ação do poder coordenador dessas organizações. Dessa 
maneira, à medida que implantados, tornam-se práticas rotineiras ado-
tadas pelos demais agentes do sistema que as seguem, não em virtude 
de uma escolha racional, baseada na eficiência econômica, mas, sobre-
tudo, pelo papel indutor exercido pelas empresas líderes dos segmentos 
de processamento e de distribuição. Ou seja, de acordo com a teoria 
do mapa cognitivo de contrato de Williamson (1985), pode-se verificar 
situações em que a abordagem do monopólio se sobrepõe em relação à 
abordagem da eficiência, que objetiva a economia dos custos de transa-
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ção, na explicação da adoção de formas organizacionais que suplantam 
a de mercado.

Nesse ponto é que se ressalta a contribuição dos “velhos” institu-
cionalistas e, especialmente, a de Veblen. Inicialmente, o entendimento 
do conceito de instituição é estabelecido como o padrão de pensamento 
comum do conjunto de indivíduos, conceituado segundo Veblen (1898) 
por “... settled habits of thought common to the generality of men”. As ins-
tituições são, de acordo com essa abordagem, o resultado de um proces-
so evolucionário em que há uma adaptação processual dinâmica entre 
as decisões dos agentes. O modelo processual de Veblen considera que 
a trajetória institucional é endógena, no sentido de que as decisões dos 
agentes são influenciadas pelo arcabouço de hábitos de comportamento 
pré-existentes (HODGSON, 2007). 

A análise do mercado de sementes modificadas geneticamente 
(GM) oferece uma visualização dessa abordagem de Veblen. Verifi-
ca-se, inicialmente, o papel determinante da empresa Monsanto no 
mercado de sementes GM, sendo responsável por algo em torno de 
90% do conteúdo genético de variadas culturas (CARVALHO; PES-
SANHA, 2001). Ao longo dos anos, a Monsanto adquiriu o controle 
de diversas empresas nacionais do setor de sementes1 com a estra-
tégia de ampliar a sua parcela de mercado. A Monsanto a partir dos 
anos 80 desencadeou uma estratégia empresarial de diversificação e 
complementariedade entre suas atividades, o que resultou em uma 
ampliação do seu poder de mercado no desenvolvimento de produ-
tos geneticamente modificados. A sua posição de liderança na pro-
dução de herbicidas, especialmente através do herbicida Roundup, 
baseado no componente glifosato (fosfonometil glicina), desenca-
deou o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas 
resistentes a essa molécula. 

Essa estratégia possuía objetivos complementares que vi-
savam ampliar as vendas de seu principal produto e, ao mesmo 

1  Agroceres, Agrooeste, Canavialis, Alellyx e Monsoy.
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tempo, diversificar e dinamizar se mix de produtos, em direção à 
aplicação de biotecnologias à produção agrícola. Em termos legais 
esse processo foi acompanhado pela aprovação de marcos jurídicos 
que possibilitaram a apropriação econômica do desenvolvimento 
de cultivares geneticamente modificados. No Brasil, a Lei de Prote-
ção de Cultivares tornou possível a apropriação de inovações e ga-
rantiu a propriedade intelectual sobre os cultivares geneticamente 
modificados, permitindo a cobrança de royalties (FUCK; BONA-
CELLI, 2007; VIEIRA FILHO; VIEIRA, 2013). A Lei também criou 
o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC), ao qual ficou 
atribuída a competência pela proteção de cultivares no país por 
meio da aplicação da lei e da verificação dos pedidos de proteção 
de cultivares (BRASIL, 2010). Como resultado verificou-se a eclo-
são de diversos litígios jurídicos por parte de produtores rurais que 
questionaram aspectos da normatização da cobrança de royalties 
pela empresa Monsanto. 

O presente capítulo busca evidenciar, a partir da análise da 
dinâmica da interação da Monsanto com as empresas de melhora-
mento genético e desenvolvedoras de germoplasma, o papel ins-
titucional dessa empresa, ao organizar e estruturar o mercado de 
sementes GM no Brasil. Com esse intuito, a pesquisa utilizou os 
documentos públicos de processos analisados pelo Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômico (CADE) como instrumento 
para identificação das práticas utilizadas pela Monsanto com de-
mais empresas do setor. Nesse sentido, a apresentação do caso da 
Monsanto ilustra as contribuições de Veblen quanto ao: 1) conceito 
das organizações como instituições, 2) caráter endógeno da forma-
ção de preferências pelos agentes, e 3) oferecimento de construtos 
teóricos relevantes para o entendimento das relações entre os agen-
tes em sistemas agroindustriais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A abordagem da NEI para as Estruturas de Governança das Tran-
sações

A NEI comporta dois níveis analíticos: Ambiente Institucional 
(análise das macroinstituições), tendo Douglas North como principal 
representante, e Instituições de Governança (análise das microinstitui-
ções), sendo Oliver Williamson o principal expoente (FARINA; AZE-
VEDO; SAES, 1997). Segundo Gala (2003), Douglass North passou a 
ser importante referência para o estudo do desenvolvimento das eco-
nomias no longo prazo, pois demonstrou como a evolução histórica de 
uma sociedade é condicionada pela formação e progresso de suas ins-
tituições. De acordo com Williamson (1985), cujo foco teórico são as 
microinstituições, ou seja, arranjos institucionais estabelecidos entre os 
agentes econômicos, o objetivo da abordagem institucional é realçar a 
importância das instituições, dos mercados e das relações contratuais 
entre os agentes.

Dentro da NEI, possui grande proeminência empírica e teórica a 
análise dos custos de transação, tema introduzido por Coase (1937) em 
seu artigo The Nature of the Firm. Em tal obra, o autor avalia ser a firma 
composta por várias transações que podem ser vistas como unidades 
básicas de análise (a firma não pode ser representada apenas por uma 
função de produção), sendo que, conforme propõe Williamson (1985), 
o funcionamento da economia pressupõe a existência de fricções que 
representam os custos de operar o mercado, que são os custos de tran-
sação.

É importante ressaltar que a Teoria dos Custos de Transação 
(TCT) parte da premissa de que os agentes econômicos tendem ao com-
portamento oportunístico, além de serem detentores de racionalidade 
limitada. O oportunismo, conforme Zylbersztajn (1995), parte de um 
princípio de jogo não cooperativo, em que a informação no qual um 
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agente tem sobre a realidade não é acessível a outro. Assim, o primeiro 
passa a ter algum benefício do tipo monopolístico em relação aos que 
não detém a informação. Já a racionalidade limitada, ainda segundo o 
autor, está relacionada ao fato do indivíduo desejar ter um comporta-
mento otimizador, mas não consegue. 

Sendo os agentes racionalmente limitados, os contratos são ne-
cessariamente incompletos. Além disso, seu comportamento oportu-
nista implica a possibilidade de rompimentos contratuais ex post para 
apropriação de quase-rendas, fazendo necessária a criação ex ante de 
salvaguardas contratuais (CALEMAN; ZYLBERSZTAJN, 2013).Wil-
liamson (1991) indica que as transações, que diferem em seus atributos, 
estão alinhadas de uma maneira discriminatória, principalmente do 
ponto de vista da redução dos custos de transação, com as estruturas 
de governança, as quais diferem em seus custos e competências. Segun-
do Farina, Azevedo e Saes (1997), os pressupostos comportamentais 
(racionalidade limitada e oportunismo) e as dimensões das transações 
(incerteza, frequência e especificidade do ativo) determinam a escolha 
da forma organizacional de cada transação. O objetivo final da escolha 
organizacional, ou seja, da estrutura de governança da transação, é re-
duzir os custos de transação e otimizar as interações estratégicas entre 
os elos, sabendo-se que quanto maiores os graus de incerteza e especi-
ficidade dos ativos (variável-chave), maiores esses custos, colocando a 
organização via mercado em desvantagem em relação às demais formas 
de organização.

Os custos de transação podem ser considerados, então, como os 
custos de elaboração e negociação dos contratos, mensuração e fiscali-
zação dos direitos de propriedade, monitoramento do desempenho e da 
organização de atividades. (CHEUNG, 19902 apud FARINA; AZEVE-
DO; SAES, 1997). 

Já na abordagem de North (1990, 1992), que analisa o ambiente 
institucional (as macroinstituições), as instituições são as regras for-
2 CHEUNG, S. On the New Institutional Economics. In: Cheung, S. et al. Contract Economics, 

pp. 48-75.
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mais (leis formalizadas) e informais (costumes e tradições), enquanto 
que as organizações são constituídas por grupos de indivíduos liga-
dos por interesses comuns. Nesse sentido, North (1990, 1993) enfatiza 
a diferenciação entre o papel exercido pelas instituições, entendidas 
univocamente como as regras do jogo social, e as organizações, com-
postas pelos indivíduos, que são os jogadores que interagem entre 
si, de acordo com os incentivos existentes. Na perspectiva de North 
(1992, 1993), o conjunto de regras formais e informais determina a 
emergência de oportunidades econômicas que induzem o surgimen-
to das organizações. Ainda, North (1992) afirma que o desempenho 
econômico depende das instituições bem como da sua evolução no 
tempo. Nesse sentido, um aspecto central da abordagem de North é a 
importância dada à mudança institucional, caracterizada pela intera-
ção que se processa entre as organizações e a matriz institucional. Esse 
processo interativo de transformação dos modelos mentais dos indi-
víduos pode ser canalizado, através das organizações, para a alteração 
da matriz institucional, ou seja, o conjunto de regras formais e infor-
mais (as normas) que regem o sistema econômico. Ressalte-se que esse 
mecanismo não segue princípios de racionalidade maximizadora, mas 
é o resultado do processo de aprendizagem coletivo que pode gerar 
sistemas de crenças estáveis.

Observa-se, segundo Hodgson (2006), que o arcabouço teórico 
de Douglas North apresenta como caráter decisivo o individualismo 
metodológico evidenciado na relação unidirecional da causalidade exis-
tente entre indivíduos, organizações e instituições. Essa percepção re-
mete ao fato de os indivíduos não sofrerem influências institucionais na 
geração de seus modelos mentais que são orientados, em uma economia 
de mercado, à eficiência da matriz institucional. 

No entanto, segundo Farina, Azevedo e Saes (1997), os níveis 
macroinstitucionais (North) e microinstitucionais (Williamson) se in-
ter-relacionam, consolidando o corpo teórico da NEI. No Esquema 
de três níveis apresentado por Williamson (1993), observa-se que a 
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estrutura de governança sofre influência tanto do ambiente institu-
cional como das hipóteses comportamentais dos indivíduos. Como 
efeito secundário, Williamson considera que a estrutura de governan-
ça também pode afetar o ambiente institucional, via efeitos de ações 
estratégicas ou instrumentais. Segundo Farina, Azevedo e Saes (1997, 
p.62), “o caso de ações estratégicas trata da ação de grupos de poder 
junto às instâncias responsáveis pelo desenho macroinstitucional”. Já 
em relação à ação instrumental “as partes envolvidas em um contrato 
demandam a alteração da legislação por a considerarem pouco ade-
quada para servir como regra fundamental daquele jogo” (FARINA; 
AZEVEDO; SAES, 1997, p. 62). 

Em síntese, a abordagem dos custos de transação oferece um 
arcabouço teórico que explica a escolha organizacional baseada na efi-
cácia otimizadora dos agentes na escolha de estruturas de governança 
que minimizam custos de transação. Nesse aspecto, essa abordagem 
teórica não abarca em seu corpo analítico a importância da dinâmica 
relacional existente entre os indivíduos como influenciadora do de-
senho institucional, uma vez que suas preferências podem ser consi-
deradas como dadas. No entanto, as organizações (estruturas de go-
vernança) podem alterar as macroinstituições (NORTH, 1990; 1993), 
embora Williamson (1993) considere esse efeito como sendo secundá-
rio. Desse modo, as instituições são o resultado de escolhas originadas 
dos modelos mentais dos indivíduos, não havendo, portanto, efeitos 
recursivos em que as organizações influenciem as decisões destes, de 
forma endógena. Ou seja, na abordagem da NEI as organizações não 
exercem função institucional e se constituem somente em estruturas 
de governança, sujeitas à matriz institucional emanada dos modelos 
mentais erigidos pelos indivíduos (HODGSON, 2006). Neste ponto, 
a contribuição de Veblen aponta importantes contribuições que serão 
discutidas na seção a seguir.
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2.2 As Contribuições de Veblen ao Pensamento Institucionalista e 
sua Relevância ao Estudo de Sistemas Agroindustriais

A economia institucional tem a sua origem na hipótese de que o 
comportamento econômico dos agentes é condicionado pelo ambiente 
social ao qual estão inseridos, e que as características das relações so-
ciais influenciam o funcionamento do sistema econômico e o bem-estar 
da sociedade. No entanto, ainda de acordo com Veblen (1898) este me-
canismo também caminha em direção inversa, uma vez que os resulta-
dos da operação do sistema econômico geram demandas por mudanças 
institucionais, num processo complexo de inter-relacionamentos.

Nessa vertente as instituições são, portanto, instrumentos rele-
vantes ao desempenho econômico dos agentes, em virtude de minimi-
zarem os custos envolvidos com a efetivação das transações. Esses custos 
são relacionados com a habilidade limitada de se obterem informações 
confiáveis e de se processarem dados e formularem-se ações adequadas 
ao ambiente econômico, em constante alteração. Mais especificamente, 
os custos de transação são: 1) oriundos dos entraves envolvidos na men-
suração de atributos desejáveis, muitas vezes de difícil averiguação, e da 
resolução de controvérsias; 2) custos do desenvolvimento e efetivação 
de contratos que possibilitam a transferência dos direitos de proprieda-
de (FURUBOTN; RICHTER, 2005).

A abordagem distinta e original, no âmbito do velho instituciona-
lismo americano, foi oriunda do economista Thorstein Veblen baseada 
na tentativa de introduzir na análise econômica princípios científicos 
evolucionários. As contribuições de Veblen abarcam um amplo leque 
de proposições originais que buscam estabelecer uma base teórica que 
possibilite a análise da ciência econômica a partir de princípios evolu-
cionários relativos à dinâmica da formação de hábitos pelos agentes. 

O caráter inovador da perspectiva de Veblen (1898) inicia pelo 
conceito de instituição relacionado ao atributo estruturador da inte-
ração social oriundo de regras sociais prevalentes. Deste modo, na 
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perspectiva desse autor, a linguagem, o padrão monetário, o sistema 
jurídico, os padrões de pesos e medidas, a etiqueta de boas maneiras 
e as firmas são exemplos de instituições. No aspecto da conceituação 
de instituições, destaca-se na abordagem de Veblen, o entendimen-
to de que as organizações também são instituições por se constituí-
rem em sistemas de regras e normas que governam as relações en-
tre os indivíduos que as compõem e destes com os agentes externos 
(HODGSON, 2006).

Assim, de acordo com Hodgson (2007), o objetivo das institui-
ções é o de garantir a ordenação das expectativas a respeito do compor-
tamento humano ao imporem ordem e previsibilidade às atividades hu-
manas. Nesse ponto, as instituições, ao mesmo tempo em que impõem 
restrições ao comportamento individual, oferecem a coordenação ne-
cessária à interação social. Ou seja, as instituições, apesar de restringi-
rem as possíveis opções de comportamento, ampliam o alcance da ação 
coletiva. Neste aspecto, as instituições fortalecem o potencial da liberda-
de individual ao estruturarem o espectro de relações sociais disponíveis.

Adicionalmente, na visão de Veblen (1898), o que torna uma 
ciência evolucionária, não é a adoção de premissas processuais, ou mes-
mo a identificação de relações de causa e efeito unidirecionais. O as-
pecto central de sua análise é a percepção de que a forma de pensar dos 
agentes, oriundas de hábitos mentais desenvolvidos a partir da trajetória 
de organização social coletiva, são os fatores determinantes ao compor-
tamento econômico (HODGSON, 1998). 

De acordo com Veblen (1898), a natureza humana não se apro-
xima da perspectiva utilitarista, mas sim é determinada por fatores ge-
néticos hereditários e de experiência passada relacionada ao ambiente 
social. Neste sentido, o comportamento humano é o resultado de práti-
cas habituais que continuamente são reavaliadas, de acordo com a sua 
efetividade frente às novas situações vividas. Ou seja, tanto as decisões 
dos agentes são determinantes para moldarem o ambiente econômico, 
como inversamente, o ambiente econômico possui influência nas esco-
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lhas dos indivíduos, num processo interativo. Assim, segundo Veblen 
(1898, p. 410):

The economic life history of the individual is a cumulative 
process if adaptation of means to ends that cumulatively 
change as the process goes on, both the agent and his envi-
ronment being at any point the outcome of the process. His 
methods of life today are enforced upon him by his habits of 
life carried over from yesterday and by the circumstances left 
as the mechanical residue of the life of yesterday (VEBLEN, 
1898, p. 410).

Desse modo, a relevância na abordagem de Veblen é o entendi-
mento quanto ao caráter endógeno do nexo causal entre indivíduos e 
instituições, denominado por Hodgson (2007) por reconstitutive causa-
tion. Na abordagem da velha escola institucional, as instituições influen-
ciam as preferências dos indivíduos, mediante o surgimento de hábitos 
que se transformam em padrões comportamentais. Como já ressaltado, 
esse processo não é entendido como de mão única, pois as preferências 
independentes dos indivíduos também exercem papel determinante 
na constituição das instituições, na linha seguida por Williamson. Há, 
portanto, um caráter evolucionário na abordagem de Veblen, em que 
as preferências individuais determinam escolhas institucionais que in-
duzem o surgimento de hábitos que, por sua vez, tendem a reforçar as 
preferências iniciais. Esse mecanismo de mudança institucional carac-
teriza-se por ser processual e endógeno (VEBLEN, 1898; HODGSON, 
2007).

Sob esse enfoque, as instituições são as formas recorrentes de 
pensamento, isto é, que provêm de hábitos oriundos das mais diversas 
origens, inclusive das organizações. Dessa forma, o institucionalismo, 
na linha de Veblen, não considera que as organizações sejam apenas 
estruturas de governança destinadas à minimização de custos de produ-
ção e de transação (HODGSON, 2006). Na verdade, as estruturas sociais 
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e, dessa forma, as organizações, exercem o papel de instituições ao se-
rem indutoras do surgimento de padrões comportamentais que regem a 
interação coletiva. Neste sentido, os hábitos podem ser fortalecidos pela 
cultura organizacional e serem transmitidos à estrutura social, através 
das relações entre as organizações e os demais agentes sociais e, assim, 
podendo se transformar em instituições (HODGSON, 2007).

Numa perspectiva microinstitucional, as firmas são instituições 
por estabelecerem regras e normas para as relações processadas sob 
sua hierarquia. Esse processo possui caráter tácito e idiossincrático às 
especificidades organizacionais e apresenta interface com os aspectos 
de aprendizagem e aculturação que se verificam nas estruturas sociais 
(HODGSON, 2006).

Nesse ponto deve ser ressaltado que o próprio Douglas North pa-
rece não se posicionar contrariamente à conceituação da firma como 
uma instituição. Na verdade, a sua perspectiva, ao enfatizar os aspectos 
da macroestrutura institucional, privilegia o papel das firmas como ato-
res e não como instituições, como um recorte analítico adequado aos 
objetivos e não como uma proposição definitiva para todos os contextos 
de análise institucional (HODGSON, 2006).

Nesse aspecto, segundo Lopes (2013), o entendimento das dis-
tinções dos pensamentos de Veblen e de North relaciona-se à ênfase e 
ao sentido de causalidade. Enquanto para North as instituições têm um 
papel mais relevante em sua função de restringir as ações dos agentes, 
para Veblen, as instituições emergem dos indivíduos ao serem incorpo-
radas aos seus hábitos.

As contribuições apresentadas, oriundas de Veblen, possuem 
amplo espectro de aplicações para a análise do papel das organiza-
ções nos sistemas agroindustriais. Em um plano inicial, o entendi-
mento da organização como uma instituição lança luz sobre a capa-
cidade das empresas líderes de adotarem práticas que se convertem 
em padrões aos demais agentes produtivos do sistema agroindus-
trial. Dessa forma, as estratégias implementadas por essas empresas, 
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por meio de ações estratégicas, demandam mudanças institucionais, 
no sentido de estabelecerem normas e regras seguidas pelo sistema 
agroindustrial com um todo. De acordo com Pereira, Datheine e 
Conceição (2014, p.45):

Uma instituição é, portanto, o resultado de uma ação coleti-
va que controla, libera ou amplia a ação individual; em que 
ocorre interação entre instituições e indivíduos, bem como 
entre inivíduos através das instituições e destas entre si. As-
sim como ocorre com os indivíduos, as instituições mudam 
e se desenvolvem em função dos estímulos derivados das 
circunstâncias em que se encontram (PEREIRA; DATHEIN; 
CONCEIÇÃO, 2014, p.45). 

Ou seja, nos sistemas agroindustriais a ação coletiva é fortemente 
influenciada pelos efeitos das estratégias oriundas do papel de liderança 
de certas empresas líderes. As repostas dos agentes a essas estratégias 
geram padrões de fortalecimento ou enfraquecimento da ação coleti-
va, dependendo dos incentivos que permeiam essas relações. Ou seja, 
verifica-se uma relação dual entre as organizações e o desenvolvimen-
to institucional nos sistemas agroindustriais, na linha do conceito de 
reconstitutive causation de Hodgson (1998). Isso ocorre mediante os 
efeitos diretos na gestação de práticas, normas e regras, mas também 
mediante os efeitos indiretos oriundos da resposta dos demais agentes 
a essas estratégias.      

Na próxima seção será realizada a exposição da trajetória de 
expansão da empresa Monsanto no mercado de sementes genetica-
mente modificadas, com ênfase no licenciamento de tecnologia de 
semente de soja transgênica. A perspectiva seguida na seção é a de 
analisar o papel dessa empresa, sob o ponto de vista de Veblen, como 
um instrumento de ilustração de sua aplicação aos estudos agroin-
dustriais.
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2.3 O Desenvolvimento Institucional do Mercado Brasileiro de 
OGM

No aspecto institucional, a Lei de Proteção de Cultivares brasi-
leira foi o resultado de uma tendência de adequação do país às nor-
mas internacionais. De acordo com Pessanha e Wilkison (2005)3 apud 
Moura e Marin (2013), os Estados Unidos e os países Europeus criaram 
sistemas de garantia dos direitos de propriedade dos “melhoristas” de 
plantas. Enquanto nos Estados Unidos foi estabelecido o Plant Protec-
tion Act (PPA) para as plantas que se reproduzem de forma assexuada 
na década de 1930 e o Plant Variety Protection Act (PVPA) para as va-
riedades comerciais na década de 1970, na Europa foi instituída a União 
Internacional para Proteção das Obtenções de Vegetais (UPOV ou Plant 
Breeders Rights) para sementes de cultivares comerciais, na década de 
1960, (PESSANHA, 2002; MOURA; MARIN, 2013).

Em consequência disso, segundo Pessanha (2002) e Moura e Marin 
(2013), as empresas que estavam investindo no desenvolvimento de or-
ganismos geneticamente modificados (grandes empresas transnacionais) 
passaram a exigir o reconhecimento mundial dos direitos de propriedade 
sobre produtos transgênicos e plantas geneticamente modificadas. Segun-
do os autores, esse reconhecimento foi inicialmente aceito pelos Estados 
Unidos, sendo logo depois, estabelecido em outros países desenvolvi-
dos. Ademais, os direitos dos “melhoristas” também foram fortalecidos 
após a revisão da Convenção UPOV, realizada em 1991(WILKINSON; 
CASTELLI; 2000; PESSANHA, 2002; MOURA; MARIN, 2013). Segun-
do Wilkinson e Castelli (2000), as revisões ocorridas na Convenção da 
UPOV fizeram com que a os direitos dos melhoristas aproximasse pro-
gressivamente dos direitos de patente sobre plantas.

Além disso, de acordo com Pessanha (2002) e Moura e Marin 
(2013), foram elaborados pela World Intellectual Property Organization 
(Wipo), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), estudos a 
3 PESSANHA, L.; WILKINSON, J. Transgênicos, recursos genéticos e segurança alimentar: o 

que está em jogo nos debates? Campinas: Armazém do Ipê (Autores Associados), 2005.
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respeito das possibilidades de proteção legal das inovações tecnológi-
cas e para a harmonização dos direitos de propriedade intelectual. Mas, 
essas discussões foram sendo deslocadas para as instituições regulado-
ras do comércio internacional (PESSANHA, 2002; MOURA; MARIN, 
2013). 

Dessa forma, as legislações sobre OGM foi produto de uma con-
juntura internacional que se refletiu na estruturação do ambiente institu-
cional brasileiro no mercado de sementes. As principais instituições que 
disciplinam o mercado de sementes geneticamente modificadas, no Bra-
sil, são Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105, de 2005 - que revogou a Lei nº 
8.974/1995), a Lei de Proteção de Cultivares (Lei nº 9.456, de 1997) e a Lei 
de Propriedade Industrial ou de Patente (Lei nº 9.279, de 1996).

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA)4, todas as atividades que envolvem OGM são disciplinadas pela 
Lei nº 11.105/2005, ou seja, é uma lei de biossegurança, que estabelece 
normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre essas ativida-
des.  Nessa Lei consta o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS) e 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio).

O CNBS, segundo o Art. 8º, da Lei nº 11.105/2005 (BRASIL, 
2005), é um órgão de assessoramento superior do Presidente da Repú-
blica com o objetivo de formular e implementar a Política Nacional de 
Biossegurança (PNB). O § 1º, do Art. 8º, apresenta as seguintes atribui-
ções ao CNBS:

I - fixar princípios e diretrizes para a ação administrativa dos 
órgãos e entidades federais com competências sobre a ma-
téria;
II - analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da 
conveniência e oportunidade socioeconômicas e do interes-
se nacional, os pedidos de liberação para uso comercial de 
OGM e seus derivados;

4 Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/vegetal/organismos-geneticamente-modifica-
dos/legislacao. Acesso em: 19 fev. 2015.
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III - avocar e decidir, em última e definitiva instância, com 
base em manifestação da CTNBio e, quando julgar necessá-
rio, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no 
âmbito de suas competências, sobre os processos relativos a 
atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus de-
rivados (BRASIL, 2005).

Já a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), se-
gundo o Art.10, da Lei nº 11.105/2005:

Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, é instância colegiada multidisciplinar de caráter 
consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de as-
sessoramento ao Governo Federal na formulação, atualiza-
ção e implementação da PNB de OGM e seus derivados, bem 
como no estabelecimento de normas técnicas de segurança e 
de pareceres técnicos referentes à autorização para atividades 
que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus deri-
vados, com base na avaliação de seu risco zoofitossanitário, à 
saúde humana e ao meio ambiente.
Parágrafo único. A CTNBio deverá acompanhar o desenvol-
vimento e o progresso técnico e científico nas áreas de bios-
segurança, biotecnologia, bioética e afins, com o objetivo de 
aumentar sua capacitação para a proteção da saúde huma-
na, dos animais e das plantas e do meio ambiente (BRASIL, 
2005).

Cabe ressaltar que, de acordo com Bruch et al. (2005), até o ano 
de 1995 não havia proteção para invenções biotecnológicas no Brasil e 
somente a partir de 1996 foram promulgadas leis referentes à proteção 
da propriedade intelectual. 

A Lei de Propriedade Intelectual ou Lei de Patentes, Lei 
9.279/1996, dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à proprie-
dade industrial (BRASIL, 1996). No que tange à semente transgênica, 
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Bruch et al. (2005) afirmam que a sequência genética e sua finalidade 
são protegidos pela patente de invenção, e que no Brasil não é possível 
patentear a semente.

         Do conjunto de leis que visam estabelecer a proteção da pro-
priedade intelectual, a Lei n. 9.456/1997 estabelece a proteção de culti-
vares. Segundo Bruch et al. (2005), essa forma de proteção das sementes 
provenientes de melhoramentos genéticos ocorre mediante o registro 
de cultivares, que visa proteger uma nova obtenção vegetal. De acordo 
com o artigo 2º dessa Lei (BRASIL, 1997):

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade inte-
lectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de 
Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem mó-
vel para todos os efeitos legais e única forma de proteção de 
cultivares e de direito que poderá obstar a livre utilização de 
plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação 
vegetativa, no País (BRASIL, 1997).

No artigo 4º da Lei de Proteção de Cultivares consta que “é pas-
sível de proteção à nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, 
de qualquer gênero ou espécie vegetal” (BRASIL, 1997). Assim, a Lei de 
Proteção de Cultivares dá poder às empresas obtentoras de novas varie-
dades de impedir a multiplicação de suas sementes, em que a permissão 
da multiplicação ocorre via pagamento de royalties (ARAÚJO, 2001).  

A lei de Proteção da Propriedade Industrial garante direitos à 
empresa detentora do gene da soja transgênica e a Lei de Proteção de 
Cultivares protege os direitos da empresa proprietária de variedades 
adaptadas (MOURA; MARIN, 2013). 

Conforme abordado anteriormente, os Estados Unidos foram os 
primeiros a reconhecerem os direitos de propriedade ligados à biotec-
nologia. Segundo Pelaez e Schmidt (2000), na época da regulamentação 
de patentes e marcas no Brasil, havia a pressão por parte do governo 
norte-americano - que refletia as exigências de suas companhias trans-
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nacionais - para o estabelecimento da legislação de patentes, principal-
mente quanto aos produtos químicos, alimentares e farmacêuticos. À 
medida que o debate foi sendo incorporado às discussões pertinentes 
ao comércio internacional, os países tiveram que se adequar a essas nor-
mas internacionais por meio da criação de um arcabouço institucional 
envolvendo a biotecnologia. Foi o caso do Brasil, cuja participação na 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e no Acordo Geral de Ta-
rifas e Comércio (GATT) exigiu elaboração e adaptações da legislação 
nacional (SANTOS, 2013).

Quanto à discussão institucional, no Brasil, sobre alimentos ge-
neticamente modificados, Pessanha (2002) observou que as organiza-
ções utilizaram estratégia de pressão e constituição de lobbies frente aos 
representantes do poder público e à opinião pública. Segundo Pessanha 
(2002, p.88):

Os lobbies constituem veículos fundamentais e disseminados 
de influência no Brasil, utilizando-se de estratégias como a 
troca política informal, a formação de comunidades políticas 
e issues networks, típicas de arranjos pluralistas. De modo 
geral, as empresas privadas interessadas na liberação da co-
mercialização e cultivo de transgênicos têm uma estratégia 
de constituição de comunidades políticas fechadas, veicula-
ção de propaganda institucional e formação de redes verti-
cais de defesa de interesses, junto aos Poderes Legislativo e 
Executivo. Já as organizações não governamentais investem 
na formação de redes horizontais de ação e de difusão de in-
formações, influenciando a mídia e a opinião pública, cons-
tituindo pressão frente aos organismos gestores e executores 
das políticas, e recorrendo a outros atores, inclusive o Minis-
tério Público e o Poder Judiciário (PESSANHA, 2002, p88).

Araújo (2001) informou sobre a presença de um eixo político 
informado com conexão de interesses econômicos e ressaltou a força 
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política e a capacidade de pressão das grandes corporações no pro-
cesso de regulamentação das leis. O autor abordou que enquanto as 
grandes empresas produtoras de transgênicos defendiam a liberação 
dos cultivares transgênicos, outras organizações na sociedade eram 
contrárias5. 

Moura e Marin (2013) relataram que dado o alto investimento e 
riscos de perdas financeiras no desenvolvimento de transgênicos, as em-
presas produtoras de biotecnologias tiveram como estratégia a adoção 
de uma posição política de interferência no processo legislativo, a fim 
de garantir a liberação comercial desses produtos, e que com a aprova-
ção da Lei de Proteção de Cultivares e da Lei de Propriedade Industrial, 
houve no mercado a inserção de cultivares próprias de grandes empre-
sas multinacionais, como foi o caso da Monsanto.

Especificamente no caso da Lei de Proteção de Cultivares, Santos 
(2013) abordou sobre o papel exercido pelo empresariado agrícola, pe-
las empresas produtoras de sementes e pelas empresas de biotecnologia 
e de engenharia genética na elaboração e discussão dessa lei, graças ao 
poder econômico que possuíam. 

Nesse sentido, de acordo com o Voto do Conselheiro Alessan-
dro Octaviani Luis no caso relativo à operação nº 08700.004957/2013-
72, entre as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Bayer S.A (BRASIL, 
2014b), a Lei de Proteção de Cultivares colocou a atividade inventiva 
dos desenvolvedores de cultivares6, sob proteção do direito de Proprie-
dade Intelectual, com a possibilidade de cobrança de royalties. Ainda 
segundo esse Voto (BRASIL, 2014b), essa Lei permitiu ao agricultor o 

5 O autor citou como exemplos o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), Gre-
enpeace, movimentos ambientalistas, entre outros.

6 Segundo Brasil (2014b), a cadeia produtiva de sementes transgênicas envolve as seguintes 
etapas:  i) desenvolvimento da tecnologia transgênica; ii) desenvolvimento do germoplasma; 
iii) obtenção do cultivar; iv) multiplicação de sementes; v) distribuição e comercialização. Já 
quanto aos agentes atuantes nessa cadeia: i) desenvolvedoras de tecnologia transgênica; ii) ob-
tentoras ou melhoristas (empresas de melhoramento genético) – desenvolvem novos cultivares 
dessas sementes com biotecnologia (desenvolvimento do germoplasma); iii) multiplicadoras 
de sementes ou sementeiras (multiplicam as sementes: produzem em larga escala a partir das 
sementes matrizes); iv) distribuidoras de sementes (empresas e cooperativas comercializam 
com os agricultores) (BRASIL, 2014b).
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direito de reservar e plantar futuramente, para uso próprio, sementes 
que resultaram de determinada safra. Ou seja, o agricultor compraria a 
semente de soja transgênica apenas uma vez, pagando royalties à desen-
volvedora de tecnologia, por meio da Lei de Propriedade Industrial, e 
pagando royalties ao melhorista, por meio da lei de Proteção de Cultiva-
res, podendo reservar e reaproveitar as sementes resultantes da colheita 
(BRASIL, 2014b). 

No entanto, este cenário criava uma insegurança na cobrança de 
royalties da desenvolvedora de tecnologia, devido à falta de controle so-
bre cada um dos agricultores, o que fez com que a Monsanto criasse 
um novo sistema de cobrança de royalties: sistema de Ponto de Entrega7 
(BRASIL, 2014b).

Segundo Figueira, Zambalde e Sugano (2011), esse sistema de 
cobrança faz com que todo armazém seja um agente da Monsanto. O 
sistema de ponto de entrega (POD) ocorre da seguinte forma, de acordo 
com Figueira, Zambalde e Sugano (2011, p.123):

No sistema do POD, quando o agricultor toma a decisão de 
entregar seus grãos para uma empresa ou para uma coopera-
tiva, a cooperativa pergunta se a soja é transgênica ou não. Se 
o agricultor afirma que a soja é transgênica, ele assume que, 
no momento em que comercializar essa soja, ele autoriza um 
desconto no valor do royalty. O armazém, nesse sistema, se 
torna o responsável pelo pagamento a Monsanto, indepen-
dentemente do caminho que a soja irá tomar, se irá para a 
indústria ou será exportada. No caso do algodão Bollgard, 
algo similar ocorre, pois o produtor também tem a possi-
bilidade de salvar a semente. O modelo de cobrança para o 
algodão funciona da mesma forma, contudo recebe o nome 
de Sistema de Cobrança de Indenização (SCI) (FIGUEIRA; 
ZAMBALDE; SUGANO, 2011, p.123).

7 Point of Delivery (POD).
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Segundo informações presentes no Voto-Vista do Conselheiro 
Eduardo Pontual, referente aos Atos de Concentração no licencia-
mento de tecnologia para semente de soja, envolvendo a Monsanto8 
(BRASIL, 2013a), a Monsanto cobra “royalty na semente”, que é pago 
pelos agricultores, “royalty no grão”, que é pago pelos agricultores no 
momento da entrega do grão nos pontos de entrega (sistema POD) 
quando não foram pagos os royalties na semente, e “royalty de multi-
plicação”, que é pago pelos multiplicadores. Especificamente no caso 
de pagamento de royalties pelo agricultor à Monsanto, segundo esse 
Voto-Vista (BRASIL, 2013a), há três tipos de cobrança: i) na aquisição 
das sementes certificadas junto aos multiplicadores (royalty na semen-
te); ii) na utilização de sementes salvas, de acordo com a Lei de Culti-
vares (royalty na semente); e iii) na ocasião de entrega do grão de soja 
aos POD (royalty no grão).

Araújo (2001) abordou que durante os debates na elaboração 
destas leis no Brasil, já se advertia sobre a possibilidade de formação 
de oligopólios, uma vez que no mercado internacional as empresas de 
biotecnologia e de agroquímicos já realizavam operações de fusões e 
aquisições. Além disso, as grandes empresas participavam ativamente 
no processo de elaboração da Lei de Proteção de Cultivares bem como 
na regulamentação da Lei de Biossegurança (ARAÚJO, 2001). Nesse as-
pecto é de vital relevância a análise das decisões realizadas no âmbito do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) que disciplina-
ram os direitos de concorrência no âmbito dos OGM.

Dessa forma, as leis apresentadas disciplinam o mercado de se-
mentes de soja geneticamente modificadas, de forma a diminuir a in-
certeza e o oportunismo entre os agentes. Contudo, sabe-se pela teoria 
que as instituições vigentes nem sempre conduzem aos resultados mais 
eficientes, devido às imperfeições do mercado político e econômico - 
pois podem refletir o interesse de determinados grupos - e os modelos 

8 Caso de licenciamento da Intacta RR2 PRO. Ato de Concentração nº 08012.002870/2012-38; 
Ato de Concentração nº 08012.006706/2012-08; Ato de Concentração nº Ato de Concentração 
nº 08700.003898/2012-34; Ato de Concentração nº 08700.003937/2012-01.
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subjetivos dos agentes (NORTH, 1990). Nesse sentido, verificou-se que 
as instituições sobre OGM foram produto de uma conjuntura interna-
cional (iniciada nos EUA) que repercutiu na legislação brasileira, cujos 
embates entre os agentes econômicos com diferentes interesses elabora-
ção das leis não necessariamente conduzem à maximização do bem-es-
tar social.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida mediante o método dedutivo/indu-
tivo de avaliação científica utilizando concomitantemente pesquisa do-
cumental de casos julgados pelo CADE referentes a processos relaciona-
dos aos direitos de propriedade sobre o conteúdo genético de cultivares 
de soja transgênica. A partir dos casos arrolados buscou-se identificar 
as características institucionais dos arranjos praticados pela empresa 
Monsanto e sua influência para a organização do mercado de sementes 
geneticamente modificadas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Decisões do CADE Relativas ao Licenciamento de Tecnologia 
pela Monsanto

No âmbito da defesa da concorrência no Brasil, o órgão respon-
sável por zelar pela livre concorrência é o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), sob a atual Lei nº 12.529/2011. Tem como 
objetivo reprimir condutas anticompetitivas praticadas pelos agentes 
econômicos, bem como analisar os possíveis efeitos de atos de concen-
tração econômica9, evitando, dessa forma, o exercício de poder de mer-
cado pelos agentes10.

9 Operações de fusões, aquisições, incorporações e joint venture.
10 Disponível em: http://www.cade.gov.br/Default.aspx?82a265ab70ae71c99f. Acesso em: 27 fev. 

2014.
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Para ilustração do papel da Monsanto no mercado de sementes de 
soja transgênicas, o presente estudo utiliza os processos do CADE en-
volvendo licenciamento de tecnologia para averiguar as relações da 
Monsanto, detentora da tecnologia transgênica, com as empresas de 
melhoramento genético ou desenvolvedoras de germoplasma.

Nesse sentido, o CADE atuou na prevenção de possíveis efeitos 
anticompetitivos decorrentes de operações quando da análise de atos de 
concentração envolvendo licenciamento de tecnologia. Recentes deci-
sões do CADE sobre o licenciamento de uso de tecnologia para semen-
tes pela Monsanto a outras empresas mostraram preocupação concor-
rencial, já que muitas dessas operações foram aprovadas com restrições. 
O Quadro 1 a seguir apresenta essas decisões. Todos esses processos 
tratam de contrato de licenciamento da tecnologia RR2 PRO de soja 
(licenciamentos não exclusivos)11.

Quadro 01: Decisões do CADE no licenciamento de tecnologia envol-
vendo a Monsanto

Nº Processo do Ato de 
Concentração Partes Restrição

08700.003898/2012-34
Monsanto do Brasil Ltda. e Co-
operativa Central de Pesquisa 
Agrícola Restrição às cláusulas 

que permitam controle 
da Monsanto sobre as 

licenciadas em decisões 
comerciais e societárias 
não relacionadas à se-

mente com tecnologia da 
Monsanto

08700.003937/2012-01 Monsanto do Brasil Ltda. e 
Don Mario Sementes Ltda.

08012.006706/2012-08 Monsanto do Brasil Ltda. e Ni-
dera Sementes Ltda.

08012.002870/2012-38
Monsanto do Brasil Ltda. e 
Syngenta Proteção de Cultivos 
Ltda.

 08700.004957/2013-72 Monsanto do Brasil Ltda. e 
Bayer S.A

Fonte: CADE (BRASIL, 2013b, 2014a).

11  Tecnologia transgênica aplicada à soja.
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Vale destacar que algumas operações (anteriores às expostas no 
Quadro 1), relativas ao contrato de licenciamento de tecnologia para 
sementes, já foram aprovadas sem restrição pelo CADE e outras nem 
foram conhecidas como atos de concentração12. 

Observa-se que as restrições impostas na decisão do CADE nes-
sas operações se referem à possibilidade de controle pela Monsanto so-
bre as licenciadas em decisões não relacionadas à semente com tecnolo-
gia da Monsanto, ou seja, havia no contrato entre as partes a presença de 
cláusulas (obrigações estipuladas) que iam além do mero licenciamento 
de tecnologia. 

Segundo informações presentes no Voto do Conselheiro Alessan-
dro Octaviani Luis relativo à operação nº 08700.004957/2013-72 (BRA-
SIL, 2014b), entre as empresas Monsanto do Brasil Ltda. e Bayer S.A, 
algumas dessas cláusulas estabeleciam limites à atuação comercial da 
Bayer, uma vez que o contrato exigia “autorização expressa da Monsan-
to para o lançamento e exploração comercial das sementes de soja pro-
duzidas pela Bayer, possibilitando, ainda, a interrupção da produção e 
a retirada do produto do mercado por decisão unilateral da Monsanto” 
(BRASIL, 2014b, p.56-57). Na análise desse contrato, problemas relati-
vos às cláusulas sobre “Compartilhamento de Valor” entre as empresas 
também foram levantadas pelo CADE13.

Ainda de acordo com esse Voto (BRASIL, 2014b, p.70-71), des-
taca-se:

No segmento de soja transgênica no Brasil e no mundo, (i) as 
trajetórias tecnocientíficas, (ii) o regime jurídico vigorante e 
(iii) o aporte de recursos financeiros apontam para uma tra-
jetória de concentração ascendente, que pode se traduzir em 
alocação menos eficiente de recursos.

12 Lima (2014) desenvolveu um estudo sobre os atos de concentração via contratos de licencia-
mento de propriedade intelectual, considerando o licenciamento da tecnologia INTACTA RR2 
PRO, em que aborda detalhadamente sobre o conhecimento dessas operações como atos de 
concentração pelo CADE. 

13 Segundo Brasil (2014b), a cláusula de Compartilhamento de Valor em contratos de licencia-
mento de tecnologia permite que a licenciada tenha participação nos royaties recebidos pela 
licenciante (Monsanto).
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Essa preocupação estende-se ao presente caso em razão da 
detida análise empreendida em relação às cláusulas do con-
trato de licenciamento de tecnologia firmado entre a Mon-
santo e a Bayer, pois tal arranjo traz embutido mecanismo de 
criação, manutenção e expansão de controle da licenciante 
sobre a licenciada, condicionando a atuação empresarial da 
segunda no mercado de soja como um todo e extrapolando 
(ou desnaturando) o caráter de licenciamento de tecnologia 
do presente instrumento. (BRASIL, 2014b, p.70-71).

Dessa forma, essas cláusulas presentes nos contratos de licencia-
mento podem causar efeitos anticompetitivos no mercado relevante da 
operação, ou seja, no mercado nacional de fornecimento de tecnologia 
para produção de sementes de soja14. Então, vale ressaltar o questiona-
mento de Lima (2014), no caso da Monsanto: “até que ponto os contra-
tos de licenciamento de patente têm o condão de gerar uma influência 
nos rumos empresariais das obtentoras?” (LIMA, 2014, p.78).

Ademais, o mercado de sementes é concentrado, ou melhor, oli-
gopolizado. De acordo com Costa e Santana (2013), no mercado de 
sementes de soja transgênicas a concentração é elevada, considerando 
que existem barreiras à entrada nesse mercado, tais como disponibili-
dade de capital e desenvolvimento tecnológico, que podem possibilitar 
o exercício de poder de mercado pelas empresas atuantes por meio de 
um aumento de preços das sementes ou da cobrança de royalties, o que 
prejudicaria os produtores rurais.

O estudo de Bruch et al. (2005) apresentou os principais tipos de 
barreiras à entrada no mercado brasileiro de soja transgênica: i) barrei-
ras tecnológicas: apropriabilidade, cumulatividade e P&D; ii) barreiras 
de escala: escala de produção e escala publicitária; iii) barreiras institu-
cionais: propriedade intelectual (patentes e cultivares), segurança dos 
alimentos e biossegurança; iv) barreiras de escopo: forma de organiza-
ção da P&D e da aplicabilidade de novos produtos/processos.

14 Conforme Brasil (2014b).
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Como destaca Lima (2014), a patente é vista como uma das prin-
cipais formas de gerar poder econômico, uma vez que possibilita que 
um agente econômico tenha um monopólio legal sobre um produto por 
um determinado período. 

De acordo com Costa e Santana (2013), o market share, conside-
rando as variedades de soja transgênica registradas no Brasil, da Mon-
santo do Brasil Ltda., em 2003, era de 66,67%, seguida pela DuPont do 
Brasil S.A. com 33,33%. Já em 2010, a Monsanto detinha 88,86% en-
quanto que a DuPont obtinha 5,28% e o restante do mercado (5,87%) 
era detido por outras empresas.

Santos (2013) calculou índices de concentração na indústria de 
sementes de soja para o Brasil. Considerando os dados do Registro Na-
cional de Cultivares (RNC) e do Zoneamento Agrícola Agropecuário 
(ZAA), no período de 1998 a 2013, para o mercado de sementes de soja 
convencional, o autor encontrou, em termos do índice Herfindahl Hirs-
chman (HHI)15, um mercado altamente concentrado, porém no caso 
de sementes geneticamente modificadas os resultados mostraram um 
mercado com baixa concentração a partir de 2011. 

Já no mercado de cultivares de soja, Santos (2013) encontrou um índi-
ce CR4 (razão de concentração das quatro maiores empresas) acima de 80% 
até o ano de 2006, cujo índice decaiu desde então, permanecendo entre 57% 
e 65% a partir de 2010. Já para o índice HHI os dados informaram que havia 
um mercado altamente concentrado. No entanto a partir de 2006 o índice 
inicia uma tendência de queda, chegando em 2013, ao valor de 1.172, o que 
caracterizaria um mercado com moderada concentração (SANTOS, 2013). 
Essa diminuição da concentração, segundo o autor, foi devido ao aumento de 
novas cultivares no mercado nacional, ressaltando que a diminuição do índi-
ce CR4 a partir de 2006 ocorreu porque várias empresas realizaram acordos 
de licenciamentos da tecnologia Roundup Ready com a Monsanto e registra-
ram seus materiais, o que levou ao aumento do número de cultivares. 

Ainda, Santos (2013) apresentou a concentração no mercado de 
biotecnologia para a soja, calculando índices de concentração para as 
15 O autor considerou: valor abaixo de 1.000 como concentração baixa; valor entre 1.000 e 1.800 

como concentração moderada; e valor superior a 1.800 como concentração elevada.
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liberações planejadas no meio ambiente autorizadas na cultura da soja, 
no período de 2005 a 2012. Os resultados mostram que apesar de ter 
ocorrido um decréscimo do CR4 a partir de 2007, esse índice ainda per-
manece alto, em 82% em 2012. Já para o HHI, os resultados obtidos 
mostram que apenas para os anos de 2010 e 2011 os valores ficaram 
abaixo dos 3.000, no entanto, em 2012 o valor foi 3.090, classificando o 
mercado como altamente concentrado, dado que havia poucas empre-
sas atuando em biotecnologia no Brasil (SANTOS, 2013). 

Consta no Voto supracitado (BRASIL, 2014b) que o grupo Mon-
santo, em 2005, forneceu 90% das sementes para o cultivo transgênico 
da soja no mundo, de acordo com o levantamento feito pela Organi-
zação das Nações Unidas. Além disso, há informações de que ocorre a 
presença da tecnologia Monsanto em 99,21% das cultivares registradas.

Dados do Registro Nacional de Cultivas, do Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)16, mostram 205 registros 
para a Soja Intacta RR2 PRO (soja geneticamente modificada resisten-
te a insetos e tolerante ao herbicida glifosato), tecnologia desenvolvi-
da pela Monsanto. Desses registros, 50 são da Monsoy Ltda., do grupo 
Monsanto, Syngenta Seeds Ltda.,40 da GDM Genética do Brasil Ltda, 34 
da Nidera Sementes Ltda., 26 da Syngenta Seeds Ltda., 17 da Embrapa, 
16 da Coodetec, 12 da Tropical Melhoramento e Genética Ltda.e 10 da 
Cooperativa Central Gaúcha Ltda.

Como observado por Lima (2014), Moura e Marin (2013) e Bra-
sil (2014b), a Monsanto, até o momento, é a única desenvolvedora de 
tecnologia transgênica de soja (RR1 e Intacta RR2 PRO) no Brasil, po-
dendo considerá-la como monopolista nas fases iniciais da cadeia de 
produção da soja transgênica, ou seja, nas fases de desenvolvimento de 
tecnologia transgênica (primeira fase), e que dessa forma, o poder da 
Monsanto só tende a aumentar, por meio da cobrança de royalties. 

No Voto relativo à operação nº 08700.004957/2013-72 (BRASIL, 
2014b), o Conselheiro abordou que os desenvolvedores de tecnologia 
transgênica precisam ter acesso ao germoplasma dos melhoristas para 

16 Acesso em mar. 2015.
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poderem inserir a tecnologia transgênica, e que esse fato justificou a 
participação da Monsanto em operações de aquisições de empresas bra-
sileiras que possuíam um banco de germoplasmas adaptadas ao solo 
nacional, que permitiu seu estabelecimento no mercado de soja trans-
gênica. Moura e Marin (2013) também destacaram a estratégia da Mon-
santo em adquirir empresas brasileiras desenvolvedoras de germoplas-
ma, uma vez que não tinha experiência no mercado de semente e nem 
detinha tecnologia das cultivares (banco de germoplasma) adaptadas às 
condições da agricultura brasileira17.

Como ressaltado no Voto, há interesse comerciais comuns entre 
a licenciante e a licenciada, ou seja, tanto a Monsanto (licenciante – que 
necessita da criação de cultivar para iserir sua tecnologia e receber ro-
yalties) como a licenciada (dada a demanda dos agricultores pela tecno-
logia e que dependerá da introdução dessa tecnologia na semente para 
lucrar) dependem do sucesso comercial da semente para auferirem lu-
cro (BRASIL, 2014b).

O fato de a biotecnologia envolver altos investimentos, Santos 
(2013, p.151) observou que os eventos gerados pelas grandes empresas 
são, na verdade, complementares:

Em relação à biotecnologia, os altos custos no desenvolvi-
mento e lançamento de novos eventos faz com que as gran-
des empresas trabalhem cada vez mais de forma integrada 
e complementar, estabelecendo novos modelos de negócios 
como licenciamentos das tecnologias desenvolvidas e parce-
rias estratégicas e colaborativas. De modo geral, os eventos 
gerados pelas empresas são complementares e não concor-
rentes, ou seja, um evento que expressa uma característica 
de tolerância a um herbicida não disputa mercado com um 
evento de resistência a insetos, tolerância à seca ou mesmo de 
tolerância a outro herbicida. Pelo contrário, sua eficiência e 
o apelo junto aos agricultores serão significantemente maio-
res se tais tecnologias puderam ser combinadas, adotadas em 

17 A Monsanto adquiriu a FT Sementes, atual Monsoy.
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conjunto em uma só semente e oferecida a preços razoáveis 
no mercado (SANTOS, 2013, p.151).

Observa-se, portanto, uma alta possibilidade do exercício de po-
der de mercado pelas grandes empresas atuantes no mercado de semen-
tes transgênicas sobre o preço final das sementes vendidas ao agricultor.

Nesse sentido, Fuck e Bonacelli (2009) evidenciam o papel da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) na oferta de 
sementes de soja, transgênicas e convencionais, aos produtores brasi-
leiros por meio de seus acordos com as fundações de produtores de se-
mentes e com as empresas detentoras dos genes, o que segundo os auto-
res, permitiu à instituição um maior poder de intervenção no mercado.

Deve-se ressaltar também os recentes processos no judiciário 
envolvendo os produtores de soja e a Monsanto sobre a cobrança de 
royalties relativos à soja geneticamente modificada de primeira geração 
(Roundup Ready 1 - RR1) resistente ao herbicida glifosato, cuja patente 
teria vencido em 2010 na visão da Associação Brasileira dos Produtores 
de Soja (Aprosoja), e ainda, o fato da Monsanto atrelar a assinatura do 
acordo para isenção dos royalties da RR1 ao licenciamento prévio para 
utilização da tecnologia Intacta RR2 (PAPPON, 2013).

Diante do exposto, observa-se que a possibilidade de exercício de 
poder de mercado pode, principalmente, ocorrer: i) sobre os produtores 
rurais, e ii) da licenciante do uso de tecnologia para semente sobre a li-
cenciada, dependendo, é claro, das cláusulas contratuais presentes nesse 
contrato de licenciamento.

Então, visto os possíveis efeitos anticompetitivos no mercado de 
sementes transgênicas, o CADE passa a ter um papel essencial no con-
trole de operações de fusões e aquisições de empresas nesse setor bem 
como nas operações de licenciamento de tecnologia, a fim de manter a 
concorrência18. Ressalta-se que o CADE, como mostra as recentes ope-
rações de licenciamento expostas no Quadro 1, vem aplicando restri-

18 Araújo (2001) também ressaltou o papel do Cade no controle desse processo de concentração.
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ções a essas operações, o que evidencia a preocupação concorrencial 
quanto à possibilidade do exercício de poder de mercado pelas empre-
sas licenciantes de tecnologia, uma vez que o mercado é concentrado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na linha do pensamento de Veblen, a Monsanto possui capaci-
dade de organizar o mercado de sementes transgênicas de acordo com 
seus objetivos estratégicos e, nesse sentido, pode ser considerada como 
uma instituição. Isso torna necessária a existência de outras organiza-
ções, como o CADE, que contrabalanceia esse poder por ser uma agên-
cia reguladora. É importante destacar que, para North (1990), dados os 
estímulos oferecidos por uma matriz institucional (“regras do jogo”), as 
organizações (“jogadores”) se desenvolvem e buscam seus objetivos, ou 
seja, dado o arcabouço institucional no mercado de sementes transgê-
nicas, a Monsanto seria uma organização. Como organização, as firmas 
podem influenciar a matriz institucional vigente, com objetivo de cap-
turar ganhos devido a uma mudança no ambiente.

Todavia, a abordagem de North (1990) apresenta caráter ma-
croinstitucional, ou seja, não analisa o papel das firmas no desenvolvi-
mento de regras e normas que moldam o ambiente hierárquico inter-
no, assim como sua ação sobre o comportamento dos agentes aos quais 
mantém relações. Desta forma, para North, a Monsanto seria apenas um 
agente econômico atuante no mercado de sementes de soja, em busca de 
seus interesses estratégicos. Mas, observa-se que, seguindo a perspec-
tiva de Veblen (1898) e Hodgson (2006), a Monsanto ao interagir com 
outras organizações e ao estabelecer regras formais tem a capacidade de 
determinar a organização de seu mercado de atuação. Isso é alcançado 
mediante a sua ação sobre os agentes, com os quais mantêm relações 
econômicas, como mostram as restrições impostas pelo CADE nos pro-
cessos de licenciamento de tecnologia para soja transgênica da Monsan-
to com as empresas que atuam no desenvolvimento do germoplasma. 



322 Luís Otávio Bau Macedo | Fernanda Chaves Rodrigues | José Vanderson Ferreira da Silva

Por outro lado, a atuação da Monsanto também se realiza no senti-
do do estabelecimento de práticas que são seguidas pelos demais agentes 
de mercado. Um exemplo é a adoção do sistema de cobrança de royal-
ties que estabeleceu um padrão de comportamento seguido pelos demais 
agentes do mercado de sementes OGM em razão de sua atuação de cunho 
institucional. Na mesma linha, de forma mais abrangente, a Monsanto foi 
capaz de influenciar os surgimentos de marcos legais que respaldaram 
seus interesses econômicos, tanto internacionalmente como no Brasil. 

Dessa forma, pode-se considerar a Monsanto não apenas como uma 
organização, mas como uma instituição, uma vez que tem a possibilidade 
de interferir e alterar o desempenho no mercado de semente de soja trans-
gênica. Ou seja, pode restringir as condutas dos agentes, assim como uma 
instituição faria. Assim, ressalta-se na análise realizada, o papel institucional 
do CADE como um instrumento que contrabalance o poder exercido pela 
Monsanto no mercado de sementes geneticamente modificadas (GM).
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CAPÍTULO XII

ROTULAGEM DE ALIMENTOS INTEGRAIS: 
PERCEPÇÃO DOS DESAFIOS NO CAMPO 

REGULATÓRIO

Níria Costa Assis
Maria Julia Pantoja 

APRESENTAÇÃO

Este capítulo objetiva analisar a percepção do ambiente institucional 
da rotulagem de alimentos integrais acerca dos aspectos envolvidos na 
regulamentação dessa matéria. Em uma sociedade na qual as relações 
são marcadas por incertezas e inseguranças, ganha relevância o am-
biente institucional que tem como papel proporcionar uma estrutura 
estável para que as relações sejam mais equilibradas. No setor alimen-
tício, mais especificamente o de alimentos integrais, são evidenciadas 
essas imprecisões a partir da falta de normatização para uso do termo 
“integral” nos rótulos. Nesse sentido, ao consumidor - elo mais frágil e 
importante da cadeia produtiva –   é violado o pleno direito de acesso 
à informação. Foram analisadas as verbalizações enunciadas no con-
texto de uma audiência pública que teve como foco a discussão do 
tema em questão. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com 
os atores-chaves da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA) - principal representante do ambiente institucional da rotulagem 
de alimentos integrais. Os resultados apontam que a existência de la-
cunas regulatórias acerca de alimentos integrais se justifica pela alta 
complexidade do tema e pela baixa priorização desse assunto dentro 
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da agenda regulatória da ANVISA. Os consumidores precisam ser 
mais bem informados sobre as práticas de fabricação de produtos in-
titulados como integrais, a falta de regulamentação do uso do termo 
“integral” e, sobretudo, sobre os prejuízos que o consumo excessivo 
pode provocar à saúde. Além disso, ao traçar um cenário pós-regula-
mentação, percebe-se que os benefícios podem se estender tanto para 
os consumidores como para o setor produtivo.

1 INTRODUÇÃO

A descoberta da possibilidade de promoção da saúde por meio 
da alimentação tem sido valorizada dentro dos enfoques da segurança 
alimentar. Além da preocupação com a quantidade de alimentos, a 
segurança alimentar tem discutido e enfatizado a necessidade de se 
prover alimentos de qualidade e devidamente adequados para uma 
dieta alimentar saudável. Os alimentos integrais têm conquistado es-
paço por terem seu consumo associado a diversos benefícios à saúde.

Sabe-se que a informação sobre o conteúdo dos alimentos, ge-
ralmente presente nos rótulos, influencia na adoção de práticas ali-
mentares mais saudáveis. Nesse sentido, o acesso à informação correta 
se caracteriza como um aspecto da segurança alimentar. A rotulagem 
de alimentos no Brasil está associada ao direito do consumidor de ter 
acesso a informação clara, correta e compreensível (BRASIL, 1990). 
Por exemplo, os resultados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Defe-
sa do Consumidor (IDEC, 2017) apontam que apenas três dos 14 bis-
coitos que se autodenominam integrais contêm farinha de trigo inte-
gral ou cereais como principal (ais) ingrediente (s) de sua composição.

Neste caso constata-se que aos consumidores não estão sendo 
garantidos os direitos de acesso à informação clara e fidedigna sobre 
o conteúdo dos alimentos. O ambiente institucional, representado por 
instituições com competências regulatórias, é o responsável por pro-
ferir as regras do jogo e sanar as lacunas existentes no campo regu-
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latório. No Brasil, a ANVISA é quem possui o papel de normatizar a 
produção, comercialização e rotulagem dos alimentos.

Diante desse cenário, a presente pesquisa teve por objetivo analisar 
a percepção do ambiente institucional da rotulagem de alimentos inte-
grais acerca dos aspectos envolvidos na regulamentação dessa matéria.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Ambiente Institucional

O convívio em sociedade estabelece a existência de regras que 
limitem o comportamento dos indivíduos e, a partir disso, a existên-
cia de uma estrutura normativa que possibilite as relações humanas em 
diversos campos (SAES, 2000). Dentro do modelo de Sistemas Agroin-
dustriais, preconizado por Zylbersztajn (2000), o ambiente institucional 
atua como margem, ou seja, como um limitador que ampara todo o 
fluxo de produção que se estende desde as transações com as indústrias 
de insumo até o consumidor final.

Nesse sentido, as instituições ganham relevância, por serem con-
sideradas “as regras do jogo em uma sociedade [...] são as restrições 
concebidas pelos homens que moldam a interação humana” (NORTH, 
1994, p. 3). Essas restrições contribuem para que as incertezas sejam 
reduzidas, possibilitando, portanto, uma estrutura mais estável para a 
interação humana (NORTH, 1993).

Essas restrições e limitações definidas pelo ambiente institucional 
têm como objetivo melhorar a interação humana seja entre indivíduos, 
indivíduos e organizações, e entre organizações. Segundo Fiani (2002, 
p. 270), a incerteza pode gerar assimetrias de informação, ou seja, “[...] 
diferenças nas informações que as partes envolvidas em uma transação 
possuem [...]”. Portanto, a presença de informação imperfeita ou assi-
métrica demanda a regulamentação da comercialização de alimentos, 
remédios, entre outros produtos (FARINA, 1997, p. 117).
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O ambiente organizacional se caracteriza por ser envolvido por 
organizações cooperativas, agências públicas e privadas, sindicatos, insti-
tutos de pesquisa e políticas setoriais privadas; enquanto o ambiente insti-
tucional se caracteriza por englobar o sistema legal, as tradições, os costu-
mes, o sistema político, as regulamentações e a política macroeconômica 
(FARINA, 2002). Nesse mesmo sentido, Zylbersztajn (1995), ao retratar 
as transações típicas de um Sistema Agroindustrial, também apresentou 
os ambientes organizacional e institucional como influenciadores. Segun-
do North (1994), as instituições estão mais voltadas para as regras do jogo, 
enquanto as organizações estão mais associadas aos jogadores. 

A combinação de um cenário marcado pelo avanço da tecno-
logia, expansão econômica das empresas e o aumento da população 
demandou maior participação do Estado na esfera econômica com o 
objetivo de evitar situações abusivas e garantir que os produtos e servi-
ços disponibilizados no mercado tenham qualidade (SANTOS, 2003). 
Diante disso, o Estado institui representantes dotados de capacidade le-
gal e competência normativa para compor o ambiente institucional de 
diferentes setores econômicos. Dentre esses representantes, adquirem 
relevância as agências reguladoras, pois têm como missão exercer ati-
vidades de fiscalização, controle, aplicação de penalidades e fixação de 
condutas competitivas (WALD; MORAES, 1999).

Desse modo, segundo Santos (2003, p. 138), as Agências Regula-
doras nacionais estão sendo criadas com o foco na gestão e no controle 
da prestação de serviços, buscando “[...] assegurar a qualidade do ser-
viço, proteger o usuário e defender a concorrência”. Essas atribuições 
visam preservar a esfera econômica de atitudes abusivas e contribuir 
para a harmonia social (WALD; MORAES, 1999). Dentre as diversas 
agências reguladoras existentes e seus campos de atuação, adquire rele-
vância para esse trabalho a ANVISA por ser a responsável “por fiscalizar 
a produção e a comercialização dos alimentos, além de normatizar a sua 
rotulagem” (CÂMARA et al., 2008). Para fins dessa pesquisa, o ambien-
te institucional será representado pela ANVISA e o ambiente organiza-
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cional será representado pelas associações e pelos grupos de interesse 
que orbitam dentro do contexto de rotulagem de alimentos integrais.

2.2 Segurança Alimentar

A compreensão teórica e conceitual sobre segurança alimentar e 
nutricional representa um campo de estudo ainda em desenvolvimento 
(BURLANDY; COSTA, 2007). De acordo com o documento do Fórum 
Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional – FBSAN (2006), são di-
versos os enfoques que ocupam o âmbito da segurança alimentar, entre 
eles, situam-se  o desperdício de alimentos, o uso de agrotóxicos na pro-
dução de alimentos, aspectos ambientais relacionados à produção de ali-
mentos, acesso à alimentação, riscos sanitários, desnutrição, entre outras 
vertentes. Para Valente (2002), a segurança alimentar também engloba o 
acesso à informação correta sobre o conteúdo dos alimentos, pois a mes-
ma influencia a adoção de hábitos alimentares adequados à saúde. 

Os gostos e as dietas estão sendo moldados por uma expansão 
global do varejo alimentar moderno (UNNEVEHR, 2007). Atualmente, 
há muitas opções de alimentos disponíveis para o consumo, por outro 
lado, há uma presença limitada de alimentos de grupos distintos, princi-
palmente hortaliças e frutas, nas principais refeições do dia, acarretando 
perda de qualidade alimentar (ANGELIS, 1999). Diante do exposto, é 
possível afirmar que os produtos processados, apesar de garantirem a 
quantidade de alimentos requerida, ameaçam o “[...] acesso regular e 
permanente a alimentos de qualidade”, ou seja, uma das premissas da 
segurança alimentar (ANGELIS, 1999, p. 164).

Para Nitzke (2012), o envelhecimento das populações e as descober-
tas científicas que relacionam algumas doenças à alimentação influencia-
ram a procura por um estilo de vida mais saudável. A morbidade e mor-
talidade da população brasileira adulta pelas doenças relacionadas à má 
alimentação, obesidade, hipertensão arterial, diabetes e diversas doenças do 
aparelho circulatório é crescente em todas as camadas da população. 
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Diante disso, percebe-se que a alimentação se configura em ins-
trumento de promoção da saúde. A presença de fibras na alimentação 
é considerada um critério de alimentação saudável, pois indica que a 
alimentação é mais rica em nutrientes (WORLD CANCER RESEARCH 
FUND, 1997).  Em decorrência da importância das fibras para manu-
tenção da saúde e o desejo dos consumidores por alimentos que sejam 
práticos e saudáveis, os alimentos integrais industrializados têm ganha-
do relevância e espaço no mercado. Além disso, o Ministério da Saúde 
(2008), por meio do Guia Alimentar para a População Brasileira, reco-
menda que seja dada preferência aos alimentos que estão nas formas 
integrais, pois o alimento quando é processado perde muitas vitaminas, 
minerais, ácidos graxos e fibras, ou seja, tem a sua qualidade compro-
metida. 

Apesar disso, não existem normas para utilização desse ter-
mo nos rótulos, como existe, por exemplo, para a utilização do termo 
“CONTÉM GLÚTEN” regulamentada pela Lei Federal 10.674 (BRA-
SIL, 2003). Atualmente, não há uma definição de base legal dos critérios 
que devem ser considerados para que se denomine um alimento como 
“integral”. A palavra integral no dicionário Aurélio da Língua Portu-
guesa é definida como: 1) total, inteiro, global e 2) diz-se cereal que não 
sofreu beneficiamento, ou que foi apenas descascado, conservando-lhe 
a película.

A partir dessas definições, nota-se que o termo integral, quando 
se refere a alimentos, imprime uma ideia de que eles possuem suas ca-
racterísticas originais e que não tenham sido submetidos ao processo de 
beneficiamento. Em termos normativos o termo “integral” não possui 
uma definição geral, no entanto, a farinha de trigo integral possui duas 
normativas vigentes que a conceituam: Resolução Normativa nº 12/78, 
da Câmara Técnica de Alimentos (CTA) e Instrução Normativa (IN) nº 
8/05, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). 
Com o objetivo de evitar essas variadas interpretações, foi publicado, 
em 2017, o Projeto de Lei (PL) nº 6.797, que propôs a inclusão de dois 
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itens ao Decreto-Lei 986/1969. O artigo 1° do PL propõe que seja consi-
derado como alimento integral aquele que mantêm completamente suas 
características e os nutrientes essenciais, mesmo tendo sido beneficia-
dos.

O artigo também contempla a determinação de que “Produtos 
fabricados a partir de cereais e suas farinhas somente poderão receber 
a denominação de “integral” se contiverem pelo menos cinquenta por 
cento de matéria-prima integral”. Para deliberar sobre a aprovação, ou 
não, desse projeto de lei foi organizada, pela Câmara dos Deputados, 
uma audiência pública para debater sobre essa questão tão pouco ex-
plorada. A audiência pública foi considerada um dos objetos de análise 
desse trabalho, em que será mais detalhada na seção metodologia. 

2.3 Rotulagem de Alimentos

No Brasil, é um direito do consumidor ter acesso à informação 
clara e compreensível sobre qualquer produto apto à comercialização, 
conforme atesta o artigo 6°, inciso III, do CDC (BRASIL, 1990). Quan-
do se refere a alimentos, a principal fonte de informação sobre suas ca-
racterísticas é o rótulo. Segundo Marins, Jacob e Peres (2008), o rótulo 
dos alimentos é fundamental para a relação do consumidor com um de-
terminado produto, além disso, representa uma ferramenta significativa 
para a formação alimentar.

Cândido (2000) vai mais longe ao se referir a esse elo, quando 
afirma que, por meio das informações contidas na rotulagem nutricio-
nal, os consumidores podem se conectar aos fabricantes dos alimentos 
em questão. Santos et al. (2016) concordam com a visão de que as infor-
mações apresentadas nos rótulos podem ser consideradas um impor-
tante meio para desenvolvimento da saúde e diminuição de doenças. 
Além disso, a presença da rotulagem permite a comparação entre pro-
dutos, favorecendo a escolha do consumidor na busca por alimentos 
mais saudáveis (MONTEIRO; COUTINHO; RECINE, 2005).
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Em pesquisa realizada com o objetivo de examinar a conformidade 
da rotulagem de alimentos com a legislação, Yoshizawa et al. (2003) ana-
lisaram 220 rótulos de alimentos e encontrou como principal resultado a 
falta de adequação das informações contidas nos rótulos com o que deter-
mina a legislação brasileira. A partir de um estudo com 250 consumidores 
do Distrito Federal, Monteiro, Coutinho e Recine (2005) identificaram 
que a maioria (74,8%) dos consumidores possuem o hábito de consultar 
os rótulos dos alimentos durante a compra no supermercado. Apesar des-
sa constatação Marins, Jacob e Peres (2008, p. 581) apontam que as infor-
mações contidas nos rótulos possuem pouca credibilidade para 24% dos 
consumidores entrevistados no Rio de Janeiro, visto que eles acreditam 
que elas podem ser “[...] manipuladas, omitidas ou falsas [...]”. 

Sobre isso, Machado et al. (2006) afirmam que a indústria ali-
mentícia tem sido afetada pelas acusações relacionada à contaminação 
e adulteração de alimentos, criando no consumidor dúvidas em relação 
à confiabilidade e segurança dos alimentos. Muitos estudos sobre ro-
tulagem de alimentos indicam que existe uma banalização das normas 
exigidas para rotulagem de produtos alimentícios ocasionada e/ou in-
centivada, principalmente, pela falta de uma fiscalização eficiente (CÂ-
MARA et al., 2008).

As discrepâncias entre os valores nutricionais encontrados nos 
rótulos e em testes laboratoriais foram constatadas em diversos produ-
tos como: massas alimentícias, pratos prontos, alimentos diets, leites 
longa vida. (CÂMARA et al., 2008).). E os motivos da falta de confiança 
desses consumidores podem ser constatados e justificados pelos resulta-
dos da pesquisa de Yoshizawa et al. (2003), os quais apontaram diversas 
irregularidades nos rótulos dos alimentos.

Apesar da rotulagem em alimentos ser um importante instru-
mento na adoção de hábitos alimentares mais saudáveis, percebe-se que 
esse potencial pode ser diminuído ou prejudicado pela falta de coerên-
cia entre as informações apresentadas e as características reais dos ali-
mentos. Essa assimetria pode levar o consumidor a fazer uma escolha 
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equivocada, tendo seu direito de acesso a informações corretas e claras, 
lesado. O acesso ou a falta de informações fidedignas sobre os elementos 
que estão contidos nos alimentos é uma questão de segurança alimentar, 
pois está diretamente associado à adoção de práticas alimentares (CÂ-
MARA et al., 2008). No Brasil, é a ANVISA que possui competência 
para estabelecer as normas sobre segurança e rotulagem de alimentos 
(CÂMARA et al., 2008). No entanto, ela “[...] não faz avaliação prévia 
de rótulos. A adequação à legislação é de responsabilidade da empresa” 
(ANVISA, 2015).

3 METODOLOGIA

Quanto aos fins a que se destina, esta pesquisa possui natureza 
descritiva e exploratória. De acordo com Piovesan e Temporini (1995), 
uma pesquisa exploratória é realizada com a finalidade de estudar um 
assunto pouco conhecido ou explorado. O estudo se caracteriza pela 
predominância da abordagem qualitativa.

Foram considerados os discursos contidos numa audiência pú-
blica realizada na Câmara dos Deputados no dia doze de setembro de 
dois mil e dezessete para deliberação sobe a regulamentação de alimen-
tos integrais. Estavam presentes os representantes das seguintes organi-
zações: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Instituto 
Adolf Lutz (IAL), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA), Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (ABIA), 
Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias 
e Pães e Bolos Industrializados (ABIMAPI) e da própria Câmara dos 
Deputados.

O objetivo dessa audiência pública foi discutir o Projeto de Lei 
n 6.797, de 2017 (BRSIL, 2017), que propôs incluir no Decreto-Lei n. 
986/69 (BRASIL, 1969) uma definição para “Alimento integral”. 

Para a operacionalização dos dados, foi utilizada a análise de con-
teúdo segundo o modelo de Bardin (2004). O corpus foi constituído por 
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meio do discurso de todos os presentes na audiência, ou seja, tanto dos 
representantes do ambiente institucional como do ambiente organiza-
cional. Posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
em que é permitido o uso de perguntas abertas e estruturadas num ro-
teiro, ficando o entrevistado livre para discorrer sobre o assunto.

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com as pessoas 
chaves do principal representante do ambiente institucional (ANVISA) 
envolvido na regulamentação da rotulagem de alimentos integrais para 
complementar a identificação da percepção do ambiente institucional 
sobre a regulamentação de alimentos integrais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Resultados da Primeira Etapa

Nesta etapa, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo reco-
mendada por Bardin (2004), em que são consideradas as Unidades de 
Contexto Elementar (UCE) semânticas a partir das verbalizações con-
tidas na audiência pública realizada na Câmara dos Deputados. Foram 
identificadas três principais categorias de análise a partir de um cor-
pus constituído pelas verbalizações feitas na audiência pública que teve, 
aproximadamente, uma hora e seis minutos de duração.

Os trechos citados estão identificados por meio das siglas das ins-
tituições e organizações que estavam presentes na audiência pública. A 
seguir serão exibidas as interpretações feitas a partir das principais ca-
tegorias buscando identificar a percepção do ambiente organizacional e 
institucional acerca da rotulagem de alimentos integrais. 

a) Categoria 1: Consumidor

A partir da análise das UCEs presentes nesta categoria, foi possí-
vel identificar certa preocupação dos representantes dos ambientes or-
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ganizacional e institucional com a prestação de informações corretas e 
claras sobre os alimentos integrais para os consumidores. Determinar a 
classificação dos produtos de cereais integrais e declarar dados quanti-
tativos no painel frontal dos rótulos foram algumas ações sugeridas para 
proteger o consumidor do engano e minimizar as suas dúvidas quanto 
a esses produtos.

Nesse sentido, o rótulo, espaço reservado para fornecer infor-
mações essenciais sobre algum produto para o comprador, ganha re-
levância. Ele se configura como principal fonte de informação para o 
consumidor acerca das características nutricionais, dos ingredientes 
utilizados, da data de validade, entre outras informações importantes 
sobre os produtos alimentícios.  

Dada a importante função que o rótulo desempenha, a Portaria 
n° 42, de 1998 (BRASIL, 1998), publicada pelo Ministério da Saúde, e a 
RDC n° 259, de 2002 (BRASIL, 2002), publicada pela ANVISA, fixam 
que ele não poderá conter aspectos que vão além das propriedades reais 
dos alimentos e que possam induzir o consumidor ao erro. Ou seja, o 
ideal é que os rótulos possuam informações precisas e verdadeiras sobre 
determinado produto, mas sem exceder suas características.

Portanto, para que a rotulagem funcione como fonte de informa-
ção, ela precisa conter informações “[...]fidedignas, legíveis e acessíveis a 
todos os segmentos sociais”, além disso, é necessário o desenvolvimento 
de “[...] políticas públicas de comunicação [...]” voltadas para instruir 
os consumidores na avaliação dos rótulos de alimentos, possibilitando 
uma alimentação mais consciente e saudável (MARINS; JACOB; PE-
RES, 2008). 

Para Câmara et al. (2008), é necessária uma fiscalização eficiente 
para que normas exigidas para rotulagem de alimentos sejam respeita-
das e a instituição responsável pela rotulagem de alimentos no Brasil é a 
ANVISA. Já a ANVISA declara que a adequação à legislação fica a cargo 
das empresas (ANVISA, 2015). Diante disso, apesar do envolvimento da 
ANVISA na discussão sobre a regulamentação de alimentos integrais, 
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percebe-se uma fragilidade quanto à responsabilidade pela fiscalização, 
pois parece que ainda não está consolidado de quem seria, de fato, a 
competência de monitorar e fiscalizar esses rótulos. 

Além das questões discutidas acima, os representantes do am-
biente organizacional e institucional parecem indicar uma preocupação 
em relação aos aspectos associados à saúde do consumidor. Foi revela-
do um consenso de que os alimentos integrais podem ser considerados 
saudáveis. Essa concepção converge com o Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira, de 2008, que recomenda que seja dada preferência para 
os alimentos integrais quando faz recomendações para adoção de uma 
alimentação saudável (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).

Apesar de os ambientes institucional e organizacional considera-
rem esses alimentos benéficos para a saúde do consumidor, eles desta-
cam que só o são se consumidos de forma equilibrada. Pois alegam que 
“[...] o consumo em excesso de grãos integrais pode trazer complicações 
à saúde” (IAL) como, por exemplo, “[...] diminuir a absorção dos mine-
rais [...]” (IAL). Portanto, é o “[...] equilíbrio desses componentes todos 
é que traduz a alimentação saudável [...]” (IAL).

Contudo, percebe-se que tanto o Ministério da Saúde quanto a 
Organização Mundial da Saúde estão recomendando e incentivando o 
consumo desses alimentos, mas sem informar claramente sobre os ma-
lefícios relacionados ao consumo desequilibrado. Sabe-se que a (des)
informação sobre os elementos contidos nos alimentos influencia a ado-
ção de práticas alimentares (adequadas ou não), portanto, é considerada 
uma questão de segurança alimentar (CÂMARA et al., 2008).

Sendo assim, considera-se que a informação sobre os malefícios 
inerentes ao consumo desequilibrado de alimentos integrais deveria 
ser mais divulgada aos consumidores, tornando-os conscientes so-
bre a nocividade desses produtos. A Figura 1, a seguir, sistematiza as 
principais verbalizações associadas à categoria de análise denominada 
Consumidor.
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Figura 01: Conteúdos relativos à categoria 1

Fonte: dados da pesquisa. 

b) Regulamentação

Essa categoria é a mais expressiva do corpus analisado, repre-
sentando 32,7% do total de UCEs. Os representantes dos ambientes 
organizacional e institucional apontaram para a existência de lacunas 
na regulamentação de alimentos integrais. Além disso, foi destacada a 
necessidade de padronização dos critérios para definição do termo in-
tegral, revelando o desejo/intenção de alguns representantes em definir 
e conceituar o termo “Integral”. Para alguns, uma definição “[...] muito 
genérica (poderá) não atender situações particulares [...]” (IAL) e que 
“[...] não se deve definir alimento integral porque é muito amplo, mas, 
sim cereal integral [...]” (EMBRAPA).

Foi possível perceber também um consentimento em atribuir para 
o termo integral a obrigatoriedade de uma “quantidade mínima de 50% de 
matéria-prima integral” (IAL). Apesar de insuficiente, para resolver as lacu-
nas relacionadas à regulamentação, essa determinação já traria uma maior 
segurança para o consumidor ao adquirir um produto que tenha a deno-
minação integral, pois, atualmente, não há nenhuma porcentagem fixada. 

Assim, a presença dessa determinação garantiria que produtos 
denominados integrais possuíssem algum tipo de cereal integral nos 
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seus ingredientes em uma quantidade razoável. Ainda sobre a regu-
lamentação, foi possível observar que os representantes presentes na 
audiência pública consideram a regulamentação desse tema bastante 
complexa por estarem imersos num universo de muitos desafios rela-
cionados às questões técnicas. Além disso, existem diversos tipos de ali-
mentos integrais com características diferentes, sendo difícil estabelecer 
uma base normativa comum que sirva para todos eles. Num campo tão 
heterogêneo como esse, a tarefa de estabelecer um regulamento se con-
figura como um desafio para as instituições responsáveis.

Os conteúdos que fundamentaram a proposição da categoria Re-
gulamentação estão organizados na Figura 2, abaixo.

Figura 02: Conteúdos relativos à categoria 2

Fonte: dados da pesquisa.

c) Processo Produtivo

Os ambientes institucional e organizacional levantaram que a 
principal característica do processo produtivo do alimento integral 
é a prática de reconstituição e recombinação do grão realizada nos 
moinhos e nas fábricas. Esse processo é bastante comum e envolve a 
separação de partes do grão, “[...] no moinho onde você mesmo tem 
a separação farelo e o endosperma [...]” (ABIMAPI), após juntadas, 
“[...] o grão é considerado na verdade integral [...]” (ABIMAPI). Por-
tanto, percebe-se que, mesmo na produção de alimentos integrais, há, 
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na fase inicial, um processo de beneficiamento do grão. No entanto, 
foi destacado que é “[...] impossível ter um beneficiamento sem altera-
ções das características do grão original [...]” (IAL).

Considerando essa realidade de que a “[...] maior parte da fari-
nha hoje utilizada no Brasil é proveniente da reconstituição e recom-
binação de partes dos grãos [...]” (ANVISA), os representantes dos 
ambientes organizacional e institucional consideram essencial definir 
o grau de beneficiamento considerado adequado para que os alimen-
tos sejam classificados como integrais. 

Sobre essa questão foi discutido que, apesar do beneficiamento al-
terar as características do grão, ele auxilia na diminuição das micotoxinas, 
que estão presentes nas partes mais externas do grão, e, inclusive, “[...] 
diminui resíduos de pesticidas [...]” (EMBRAPA). Diante do exposto, po-
de-se considerar o beneficiamento, em graus aceitáveis, como sendo posi-
tivo para a produção de alimentos integrais. No entanto, deve ser avaliada 
a relação entre maior quantidade de nutrientes e a menor quantidade de 
contaminantes para se definir o grau de beneficiamento que traga mais 
benefícios para a saúde do consumidor. A Figura 3, a seguir, apresenta as 
expressões que basearam a categoria Processo Produtivo.

Figura 03: Conteúdos relativos à categoria 3

Fonte: dados da pesquisa. 

A partir do que foi abordado nessa categoria, percebe-se que o 
grau ótimo de beneficiamento pode ser representado pela expressão (1), 
sendo que o grau ótimo de beneficiamento está diretamente proporcio-
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nal à quantidade de nutriente e inversamente proporcional à quantidade 
de contaminantes.

(1)

Além dos aspectos relativos ao grau aceitável de beneficiamento, 
os representantes mencionaram que existem perdas normais que acon-
tecem no processamento do grão. Por fim, sobre o processo produtivo 
foi possível perceber uma manifestação sobre a presença de contami-
nantes nos alimentos integrais. Para resolver esse problema, Gonsalves 
(2001) considera que, para que os alimentos mantenham seu potencial 
nutritivo, eles devem ser, além de integrais, orgânicos. 

4.2 Resultados da Segunda Etapa

Nesta fase da pesquisa, foi realizada uma entrevista semiestrutu-
rada que contou com a participação de dois representantes da ANVISA. 
Os entrevistados foram selecionados por estarem diretamente envolvi-
dos com o processo de regulamentação de alimentos integrais. Essa ins-
tituição foi priorizada por ter sido considerada, com base no referencial 
teórico e nos resultados da etapa 1, a principal representante do ambien-
te institucional da rotulagem de alimentos integrais. 

4.2.1 Principais Órgãos Governamentais e Organizações Envolvidas com 
a Rotulagem de Alimentos Integrais.

A partir da entrevista, foi possível confirmar os principais Sta-
keholders mencionados na audiência pública e complementar os prin-
cipais órgãos governamentais que operam dentro do contexto de rotu-
lagem de alimentos no Brasil. O Quadro 1 sistematiza os diferentes Sta-
keholders envolvidos na regulamentação de alimentos integrais e seus 
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respectivos ambientes de atuação. Eles foram identificados a partir da 
análise da audiência pública e da entrevista realizada na ANVISA.

Quadro 01: Stakeholders e suas áreas de atuação
Área de atuação Stakeholders

Representante inter-
nacional Organização Mundial da Saúde

Representantes do 
Estado

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Câmara dos Deputados

Ministério da Saúde

Ministério Público e Ministério Público de Minas Gerais

Representantes do 
setor produtivo

Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação

Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas e 
Pães e Bolos Industrializados 

Associação Brasileira da Indústria do Trigo

Representantes do setor 
produtivo

Indústria

Fornecedor

Representantes do 
consumidor

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Representantes do 
setor de pesquisa e 
desenvolvimento

Universidade Estadual de Campinas

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Fonte: dados da pesquisa.

Para os entrevistados, a ANVISA possui o ambiente regulatório 
ideal para regulamentar essa questão, principalmente por poder ofere-
cer condições de ponderar as necessidades do consumidor e as condi-
ções específicas em que as indústrias operam, favorecendo, portanto, 
a elaboração de uma regulamentação mais equilibrada. Embora esse 
assunto conte com a participação de outros órgãos governamentais, é a 
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ANVISA, de fato, quem ocupa o papel central na regulamentação desse 
tema. 

4.2.2 Principais Desafios da Regulamentação de Alimentos Integrais

Na visão do ambiente institucional, a complexidade de regulamentar 
essa matéria se justifica, primeiramente, por não existir uma convergência in-
ternacional de definições sobre os alimentos à base de cereais integrais. Além 
disso, dentro do escopo de alimentos integrais, tem-se a presença de diversos 
produtos (massas, pães, biscoitos...) com características específicas que devem 
ser consideradas. Os produtos possuem particularidades que vão desde a tec-
nologia adotada no processo de fabricação até a composição dos ingredientes 
de cada produto específico. Para exemplificar, foi mencionado o caso do bis-
coito laminado que, quanto maior a quantidade de farinha integral utilizada 
na fórmula, mais difícil se torna o processo de laminação, chegando, muitas 
vezes, a quebrar o equipamento que faz esse trabalho.

Portanto, dependendo da quantidade de farinha integral que se 
utilizar na fabricação desses biscoitos, sua comercialização torna-se in-
viável. Por conta dessas questões ligadas às tecnologias utilizadas na in-
dústria, à diversidade de produtos com suas especificidades e somadas 
à falta de parâmetros (internacionais), a regulamentação de alimentos 
integrais se qualifica como sendo bastante complexa e um grande desa-
fio para o ambiente institucional.

4.2.3 Fiscalização de Alimentos Integrais

Sobre a fiscalização, os representantes da ANVISA a identificam 
como sendo um gargalo. Isso se explica por conta da falta de metodologia, 
inclusive internacional, de análise de produto que identifique quanto de 
integral tem determinado alimento. Portanto, atualmente, a fiscalização se 
restringe à verificação da quantidade de cereais que está sendo utilizada e 
à comparação com a informação declarada no rótulo dentro da indústria. 
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Essa atividade de fiscalização não é concentrada na ANVISA, uma vez 
que esta possui o papel de coordenar a atividade de fiscalização realizada 
pelos agentes das Agências de Vigilância Sanitária estaduais e municipais.

Além disso, foi apontado que o consumidor também ocupa esse 
papel de fiscalizador, pois ele próprio informa e denuncia quando algum 
alimento apresenta uma característica muito diferente dos outros. Junta-
mente com o consumidor, o setor produtivo é considerado um fiscal dos 
produtos disponibilizados no mercado. Ao informar sobre práticas muito 
dissonantes do que se costuma ter, eles contribuem para que os responsá-
veis legais direcionem sua atividade de fiscalização. 

4.2.4 Cenário da Regulamentação da Rotulagem de Alimentos

A partir da análise dos discursos proferidos tanto na audiência 
pública, como na entrevista com os atores-chaves da ANVISA, foi pos-
sível traçar as principais ameaças, oportunidades, forças e fraquezas 
envolvidas no ambiente institucional e regulatório da rotulagem de ali-
mentos integrais. Como um ponto forte desse ambiente institucional, 
tem-se a estrutura regulatória consolidada da ANVISA que leva em 
consideração as boas práticas regulatórias que privilegiam o diálogo 
com a sociedade para elaboração de suas normativas.

Além disso, realiza o levantamento de informações, para cons-
trução de suas normativas, baseadas em visitas técnicas possibilitando a 
construção de um embasamento mais sólido e realista, bem como con-
ta com a colaboração dos representantes do consumidor, do setor pro-
dutivo e da comunidade científica que atuam fornecendo informações 
relevantes sobre o tema, por meio da realização de estudos e pesquisas. 

No entanto, esse ambiente institucional apresenta algumas fra-
gilidades, como a baixa prioridade dada ao tema em relação à agenda 
regulatória da ANVISA. Essa falta de priorização torna mais lento o 
processo regulatório e, consequentemente, impede que o consumidor 
tenha garantido o acesso a informações claras e corretas. Além disso, os 
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entrevistados citaram a quantidade insufi ciente de recursos humanos 
como uma fragilidade da instituição.

Apesar desses pontos fracos, pode-se inferir que o ambiente ins-
titucional da rotulagem de alimentos integrais possui uma articulação 
positiva com os representantes do setor produtivo. A Figura 4 mapeia 
os principais impactos positivos e negativos que a regulamentação de 
alimentos integrais poderá implicar. 

Figura 04: Impactos relacionados à regulamentação de alimentos integrais

Fonte: dados da pesquisa

Com relação aos possíveis ganhos e oportunidades que a regu-
lamentação desse tema poderá oferecer, tem-se, em primeiro lugar, a 
garantia do direito do consumidor de acessar informações corretas so-
bre os produtos. Entendendo rótulo como instrumento para a forma-
ção alimentar, o regulamento possibilita que, a partir de escolhas mais 
conscientes, os consumidores possam desenvolver hábitos alimentares 
mais saudáveis.

Além disso, a regulamentação poderá trazer maior segurança e 
satisfação para o consumidor, aumento do consumo de alimentos in-
tegrais, e, portanto, maior incremento econômico para todo o sistema 
agroindustrial. Ainda, com a regulamentação, o setor produtivo irá dis-
por de diretrizes claras e uniformes para guiar os processos produtivos 
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da forma mais adequada. Por fim, a regulamentação traria maior con-
fiança internacional a respeito dos alimentos integrais brasileiros. 

No tocante aos riscos e às ameaças relacionados à regulamentação 
dessa matéria, tem-se a falta de convergência externa e como o ambiente 
internacional irá encarar as determinações realizadas. Outra ameaça é a in-
certeza de como o consumidor irá receber questões desconhecidas, como, 
por exemplo, a prática de recombinação e reconstituição do grão. Outra 
questão é o aumento de custos que poderão incorrer para o setor produti-
vo, por conta de novas determinações na regulamentação, pois o processo 
produtivo talvez tenha que ser alterado, exigindo novos maquinários e for-
mação para os funcionários operarem conforme o regulamento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabendo da responsabilidade do ambiente institucional determi-
nar regras e sanar as lacunas regulatórias, buscou-se, neste estudo, ana-
lisar a percepção do ambiente institucional, que atua dentro do sistema 
da rotulagem de alimentos integrais sobre os aspectos que envolvem a 
regulamentação e a normatização dessa matéria. Com base no referen-
cial teórico e nos dados levantados por essa pesquisa, foi possível identi-
ficar que a ANVISA é a principal representante do ambiente institucio-
nal da rotulagem de alimentos integrais. 

A partir dessa pesquisa, foram identificados diversos obstáculos 
inerentes à regulamentação desse assunto, os quais estão associados à 
tecnologia de produção, diversidade de alimentos, práticas das indús-
trias, falta de convergência internacional acerca do que está sendo con-
siderado alimento integral, entre outras barreiras que tornam o preen-
chimento dessa lacuna regulatória, na percepção do ambiente institu-
cional, bastante complexa.

Os resultados dessa pesquisa apontaram também que os con-
sumidores precisam ser mais bem informados sobre os benefícios dos 
alimentos integrais, mas, sobretudo, quanto aos riscos que o consumo 
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excessivo pode provocar à saúde. As questões relacionadas à rotulagem 
de alimentos integrais se configuram como um campo de estudo re-
lacionado à segurança alimentar, visto que, segundo Valente (2002), a 
segurança alimentar abrange, além de outros aspectos, o acesso à infor-
mação acerca do conteúdo dos alimentos. 

Considera-se que essa pesquisa apresenta como contribuição a 
geração de informações esclarecedoras para o consumidor relativas à 
maior presença de contaminantes dos alimentos integrais e que a fari-
nha integral utilizada em diversos produtos é submetida ao processo 
de beneficiamento e separação do grão em partes que, posteriormente, 
serão juntadas.

Ao elencar os possíveis impactos relacionados à regulamentação 
dessa matéria, foi evidenciado e que as consequências positivas são su-
periores. Percebe-se que a regulamentação tornaria a relação entre con-
sumidor e mercado mais equilibrada e justa, visto que o consumidor, elo 
mais frágil e, ao mesmo tempo, mais importante da cadeia produtiva, 
teria condições de realizar escolhas alimentares com base em informa-
ções que condizem com a realidade.

Além disso, o setor produtivo de alimentos integrais pode en-
carar essa regulamentação como uma vantagem competitiva, pois ela 
pode provocar aumento da demanda por esses produtos, bem como, a 
redução de assimetria de informações por conta das limitações impos-
tas pelo ambiente institucional.

Além de informações relevantes ao consumidor, os aspectos evi-
denciados neste estudo poderão servir como subsídio para elaboração 
do regulamento de alimentos integrais. Além disso, por meio da análise 
dos possíveis impactos que essa regulamentação poderá trazer, a AN-
VISA poderá ponderar os riscos e buscar uma forma de amenizar ou se 
preparar para as possíveis repercussões negativas. 
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CAPÍTULO XIII

DIAGNÓSTICO DOS PROCESSOS DE 
CONCESSÃO DOS CRÉDITOS DO PRONAF: 

AVALIAÇÃO EMPÍRICA APLICADA AO 
MUNICÍPIO DE UNAÍ/MG

Stela Mares Santos
Mauro Eduardo DelGrossi

APRESENTAÇÃO

Este capítulo analisa os processos de obtenção dos créditos do PRO-
NAF nos níveis das empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 
– ATER e do agente financeiro oficial no município de Unaí/MG, apre-
sentando sugestões que podem auxiliar na celeridade dos processos de 
solicitação e liberação dos recursos deste crédito. As informações foram 
coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas com um represen-
tante do Banco do Brasil S/A e quatro representantes das empresas de 
ATER, sendo elas: a EMATER, duas empresas credenciadas pelo IN-
CRA e uma empresa privada. As conclusões do estudo apontam que os 
processos são longos e burocráticos. A dependência de informações e 
documentos de diferentes órgãos associada às falhas na comunicação 
entre os atores envolvidos nos processos e, principalmente, as limitações 
estruturais do quadro de pessoal das ATERs e do agente financeiro im-
primem lentidão aos processos, exigindo acompanhamento contínuo e 
sucessivas cobranças por parte das unidades de ATER. Acredita-se que 
a celeridade nos processos nos níveis das ATERs e do agente financeiro 
depende de melhorias na comunicação, da clareza dos papeis de cada 



354 Stela Mares Santos | Mauro Eduardo DelGrossi

órgão, de maior empenho dos atores locais e, principalmente, de ações 
articuladas entre os ATERs, o INCRA e o agente financeiro. 

1 INTRODUÇÃO

A agricultura brasileira se sustentou, por um longo tempo, dentro 
de um paradigma de produção extensiva, com pouca tecnologia e baixo 
custo na mão de obra. Ainda assim, historicamente, o segmento guarda 
importância significativa nos âmbitos econômico e social e expressiva 
participação na projeção do país nos mercados interno e externo. Mu-
danças mais arrojadas no meio rural brasileiro ocorreram somente a 
partir dos anos 1960, com a criação e implementação de políticas públi-
cas dirigidas ao setor rural e a introdução dos novos preceitos preconi-
zados pelo projeto modernizador da Revolução Verde. 

O projeto modernizador sustentado na incorporação de novas tec-
nologias geradoras de ganhos em produtividade e modificações na estrutu-
ra e na diversificação e organização dos fatores de produção (ALBERGONI; 
PELAEZ, 2007; MOREIRA; TEIXEIRA, 2014) teve o apoio do Estado e a 
incorporação de novas tecnologias, que incluía o uso de sementes com alta 
produtividade, agroquímicos e motomecanização, foi viabilizada pelo cré-
dito, que se tornou mais acessível a partir da criação do Sistema Nacional 
de Credito Rural [SNCR] pela Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964 e a 
institucionalização do Crédito Rural pela Lei nº 4.829 de 5 de novembro de 
1965 (BIANCHINI, 2015; BUAINAIN; SOUZA FILHO, 2001). 

A partir de sua institucionalização, o crédito rural se transformou 
na principal política agrícola promotora do desenvolvimento da agricultura 
brasileira. Concomitantemente, as mudanças requeridas pelo novo modelo 
agrícola e a urgência na difusão das inovações tecnológicas favoreceram ao 
surgimento e ao crescimento das instituições de pesquisa agropecuária e a 
formação de cientistas especialistas em diferentes áreas do conhecimento, a 
exemplo dos profissionais de Assistência Técnica e Extensão Rural [ATER] 
por assumirem papeis importantes na difusão das novas tecnologias. 
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Entretanto, embora entre os anos 1970 e 1980 o crédito fosse 
abundante e crescente e estivesse disponível a todos os agricultores, sua 
utilização se deu de forma concentrada (BIANCHINI, 2015; MUNDO 
NETO; SOUZA FILHO, 2005; RODRIGUES, 2013), sendo beneficiadas 
as regiões que se encontravam mais aptas ao processo de modernização, 
a produção de commodities ligadas ao nascente complexo agroindus-
trial e um seleto grupo de agricultores conectados ao setor exportador 
(BIANCHINI, 2015; CARMO, 2015), deixando de atender com crédito 
subsidiado cerca de 70% dos estabelecimentos agropecuários (BIAN-
CHINI, 2015; BITTENCOURT, 2003). 

Bittencourt (2003) acrescenta que dos recursos disponibilizados no 
período acima, 40% destinaram-se a 1% dos tomadores, o que correspon-
dia a 15 mil grandes produtores e que, em contrapartida, os pequenos 
agricultores tiveram pouco acesso aos créditos e as novas tecnologias. Esta 
situação, segundo Cazella e Berriet-Solliec (2010), se agravou a partir dos 
anos 1980, quando a escassez de recursos imprimiu alterações significati-
vas no padrão de financiamento da agricultura brasileira. 

Estes fatos foram decisivos para a mobilização dos atores agrícolas 
que passaram a reivindicar melhores condições de trabalho e políticas pú-
blicas voltadas ao desenvolvimento agrário e aos agricultores familiares que 
foram alijados do processo modernizador. Assim, em meio à crise do mo-
delo agrícola que se estendeu até o início dos anos 1990, cria-se em 1995 o 
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, 
com o objetivo de atender as particularidades dos pequenos agricultores 
que desenvolvem suas atividades com a própria força de  trabalho e de sua 
família. Com esse programa, a inserção desses produtores ao mercado do 
agronegócio seria facilitada e ampliada, aumentando a geração de renda e 
agregando valor ao produto e à propriedade por meio da modernização dos 
sistemas produtivos e da profissionalização desses produtores (BATAGLIN, 
2012; BIANCHINI, 2015; MATTEI, 2005; SILVA, 2006).

Em razão da amplitude dos seus objetivos, a trajetória históri-
ca do PRONAF é marcada pela participação de diversas organizações 
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governamentais e não governamentais e pesquisadores que direta ou 
indiretamente contribuem para a qualificação, operacionalização e ex-
pansão do programa em todo o território nacional dentro de uma pers-
pectiva sustentável. 

Na concretização dos objetivos que nortearam a criação do PRO-
NAF e sua execução, destaque é dado aos serviços de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural ATER – enquanto mecanismo mediador de saberes 
e conhecimentos e agente ativo na consolidação e ampliação do acesso 
ao crédito por parte dos agricultores familiares.

Nesta direção, a partir dos depoimentos dos agentes de ATER e 
do representante do agente financeiro oficial no município de Unaí/MG, 
objetivou-se com o presente estudo, mapear o processo de obtenção do 
crédito do PRONAF nos níveis das unidades de assistência técnica e do 
agente financeiro local e apresentar sugestões que auxiliariam na celeri-
dade dos processos de solicitação e liberação dos recursos. A escolha do 
município decorreu da importância da agricultura familiar neste muni-
cípio, constituindo-se um polo produtivo microrregional.

A possibilidade de expansão do crédito no município, quando 
comparado ao significativo número de agricultores familiares com Ap-
tidão ao PRONAF que ainda não acessaram ao crédito, associado à ex-
pressividade do volume de recursos disponibilizados e aplicados pelas 
instituições financeiras locais em diferentes linhas de crédito, a existên-
cia de propostas indeferidas e não analisadas pelo agente financeiro, o 
aparente desconhecimento por parte dos beneficiários dos recursos so-
bre o programa de crédito e a desarticulação entre os atores envolvidos 
na operacionalização da política foram alguns aspectos que motivaram 
o estudo no município de Unaí/MG.    

Acredita-se que os resultados do estudo podem contribuir para a 
melhoria dos processos de obtenção do crédito nos níveis das ATER e 
do agente financeiro fornecendo novos aportes para a reformulação das 
práticas locais direcionadas aos agricultores familiares. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gênese, Institucionalização, Conformação e Avanços do PRO-
NAF

O desenho da política de crédito institucionalizada no país em 
1965 favoreceu a dinamização dos processos de produção e ganhos em 
produtividade. Embora o crédito fosse abundante e estivesse disponível 
a todos os agricultores (MUNDO NETO; SOUZA FILHO, 2005; RO-
DRIGUES, 2013) o acesso ao mesmo se deu de forma seletiva e desigual, 
privilegiando algumas regiões, tipos de atividades e produtores que se 
encontravam mais aptos ao processo de modernização, a exemplo da 
macrorregião Centro Sul, a produção de commodities ligadas ao nas-
cente complexo agroindustrial e os agricultores conectados ao setor ex-
portador (BIANCHINI, 2015; CARMO 2015). Em condições desfavo-
ráveis, aumentava a dependência de crédito e as dificuldades de acesso 
aos financiamentos públicos pelos agricultores familiares (ALMEIDA; 
ZYLBERSZTAJN, 2008; CAZELLA; BERRIET-SOLLIEC, 2010; SPO-
LADOR, 2001).

Consensualmente, pode-se dizer que até o início da década de 
noventa, quando foi institucionalizado o PRONAF, não existia nenhum 
tipo de política especial, de abrangência nacional, direcionada ao aten-
dimento das necessidades dos agricultores familiares. Pretendeu-se com 
a criação do PRONAF, contemplar os agricultores familiares com uma 
política diferenciada, com maior amplitude e acessibilidade, o que ga-
rantiria a inclusão econômica e social do público para o qual o Progra-
ma foi criado. A atuação do Programa buscaria reverter o quadro seleti-
vo e excludente que historicamente caracterizou a condução da política 
agrícola implementada no Brasil até a década de 1980 (GUANZIROLI, 
2007). 

Assim, a ideia da criação de um instituto para o fortalecimento da 
agricultura familiar inscreve-se na crítica empreendida ao processo de 
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modernização da agricultura brasileira, iniciado a partir da metade do 
século XX (BALSAN, 2006) que acabou por gerar graves problemas de 
exclusão, tanto de áreas quanto de grupos sociais. Por exemplo, os pe-
quenos produtores, que foram marginalizados em razão da incapacida-
de de adaptação e adoção do padrão tecnológico requerido pelo projeto 
modernizador da agricultura brasileira (WANDERLEY, 2000).  

Ressalta-se que o segmento social, agricultores e agricultoras fa-
miliares, teve sua expressividade econômica e social ressaltada nos es-
tudos realizados no âmbito do Projeto de Coordenação Técnica FAO/
INCRA (1999) coordenado por Guanziroli e Cardim e, posteriormente 
por outros estudos, dentre eles, o de Del Grossi e Marques (2010), onde 
os autores discutiram a representatividade econômica e social e as for-
mas de reprodução dos agricultores familiares, partir dos dados apre-
sentados pelo Censo Agropecuário de 2006.  

Teoricamente, com uma linha de crédito diferenciada, os recur-
sos alcançariam um maior número de famílias, ajudando na melhoria 
das condições de permanência do agricultor familiar no campo pela 
ampliação dos postos de trabalho, o que por sua vez, teria como conse-
quência esperada, a inibição do êxodo rural e o aumento da produção 
de alimentos para o abastecimento do mercado interno (SILVA, 2006).  

Neste sentido, a instituição do PRONAF em 1995 marca o reco-
nhecimento do Estado acerca da contribuição e importância econômica 
da categoria social – agricultores familiares, até então negligenciada por 
ser considerada como produtores de subsistência, pequenos agricultores 
ou produtores de baixa renda (GRISA; WESZ JUNIOR; BUCHWEITZ, 
2014; SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

O PRONAF, conforme dispõe o Manual do Crédito Rural – MCR 
no Cap. 1 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018) e descrevem Schnei-
der, Mattei e Cazella (2004) é um programa que mediante apoio técnico 
e financeiro, visa promover o desenvolvimento rural sustentável via for-
talecimento da agricultura familiar tendo por objetivo geral, fortalecer 
a capacidade produtiva dos agricultores familiares, contribuir para a 
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geração de emprego e renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de 
vida dos agricultores. 

Sobre a trajetória e os avanços no Programa, Bianchini (2015) 
afirma que sua construção, institucionalização e aprimoramentos ocor-
rem de forma participativa marcada por diálogos constantes entre as 
organizações dos agricultores e os gestores de política pública responsá-
veis pelo Programa. 

Importa ressaltar que, isoladamente, a disponibilização de recursos 
para custeio e investimento não alcança a amplitude da política, razão 
pela qual, o programa também abarca o financiamento de infraestrutu-
ras e serviços básicos municipais e a capacitação e profissionalização dos 
agricultores familiares e dos atores relacionados com a categoria (CAZEL-
LA; BERRIET-SOLLIEC, 2010; GRISA; WESZ JUNIOR; BUCHWEITZ, 
2014; NUNES, 2007; SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

Nunes (2007) sustenta que o propósito do PRONAF foi e perma-
necerá a ser o de fortalecer a agricultura familiar como categoria social, a 
partir das inúmeras modificações que vem aprimorando o projeto inicial 
a cada ano safra, e das novas ações implementadas pelo Governo Federal 
nas áreas de comercialização, assistência técnica e extensão rural.

São beneficiários do PRONAF aqueles que atendam aos critérios 
da Lei da Agricultura Familiar de nº 11.326 de 24 de Julho de 2006, devi-
damente identificados pela Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP e 
que também se enquadrem nos seguintes grupos especiais, estratificados 
de acordo com a Renda Bruta Familiar - RBF: Grupo A – assentados da 
reforma agrária ou do crédito fundiário; Grupo B – beneficiários com 
renda familiar bruta anual de até R$ 20 mil reais e que não tenham em-
pregados permanentes; Grupo A/C – egressos do Grupo A que já tenham 
contratado o primeiro financiamento; e Grupo V – formado por aqueles 
que possuem renda familiar bruta anual de R$ 20 mil reais até R$ 360 mil 
reais, podendo manter empregados permanentes em quantidade inferior 
ao número das pessoas da família ocupadas no estabelecimento (FRAN-
ÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016). Além desses, conforme prevê o 
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Manual do Crédito Rural – MCR, os pescadores artesanais, silvicultores, 
extrativistas, povos indígenas, aquicultores, piscicultores, maricultores 
e integrantes de comunidades quilombolas rurais também fazem jus ao 
PRONAF (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2018). 

Com relação à estratificação por faixa de renda, ressalta-se que 
ela permitiu maior adequação das regras de financiamento à realidade 
de cada segmento social (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004), 
bem como a diferenciação de limites de crédito, das taxas de juros, de 
rebates, do volume de crédito e os critérios de avaliação e de monitora-
mento (BIANCHINI, 2015). 

Conforme observam Gazolla e Schneider (2013), a partir da cria-
ção do PRONAF inúmeras mudanças foram sendo incorporadas ao seu 
marco legal e ao seu funcionamento, a exemplo da expressiva queda na 
taxa de juros e o aumento dos recursos, fatores que de acordo com os 
autores, contribuem para a diversificação interna e setorial dos estabe-
lecimentos e, consequentemente, para o fortalecimento dos agricultores 
familiares. 

Uma das inovações no âmbito do PRONAF que possibilitou sua 
expansão a partir do Plano Safra 2008/2009 foi a introdução da linha de 
crédito do Programa Mais Alimentos. Criado em resposta à chamada 
crise de alimentos que abalou os mercados globais no primeiro semestre 
de 2008, o Programa Mais Alimentos objetivou promover o aumento 
da produção e da produtividade, a redução dos custos de produção e a 
elevação da renda da família produtora rural.

O acesso facilitado ao crédito e as condições especiais de paga-
mento possibilitaram a elevação da produção familiar de alimentos 
básicos como leite, mandioca, milho, feijão, café, arroz e trigo em 7,8 
milhões de toneladas no primeiro ano (BRASIL, 2010; RODRIGUES, 
2013). Além do crédito propriamente dito, o programa contempla a as-
sistência técnica, o seguro agrícola e o apoio à comercialização, o que 
segundo Rodrigues (2013) ajudou a manter os níveis das atividades 
agropecuárias, bem como os empregos rurais. 
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O foco do Programa mais alimentos é a modernização das pro-
priedades familiares, o que inclui, dentre outras possibilidades, a com-
pra de máquinas, equipamentos e serviços de transporte de carga, corre-
ção de solos, irrigação, armazenagem, formação de pomares e sistemas 
agroflorestais e melhoria genética (BRASIL, 2010). Os investimentos são 
restritos ao financiamento de itens no próprio estabelecimento rural, ou 
em áreas comunitárias rurais próximas, desde que relacionados com a 
implantação, ampliação ou modernização da estrutura das atividades de 
produção, de armazenagem, de transporte ou de serviços agropecuários 
ou não agropecuários nessas áreas (MDA, 2016).

Grisa, Wesz Junior e Buchweitz (2014) atribuem à linha de crédi-
to Mais Alimentos, que em 2012 atingiu 63% dos contratos firmados e 
53% dos recursos disponibilizados, a retomada do crescimento do cré-
dito dirigido aos investimentos, ocorrência que pode estar relacionada 
à atratividade das taxas de juros e dos prazos praticados nesta linha de 
crédito do PRONAF. 

O principal agente financeiro do PRONAF sempre foi o Banco 
do Brasil – BB. A instituição possui tradição histórica no crédito rural, 
tem uma extensa rede de agências em todo o território nacional e atua 
em diferentes linhas de crédito, disponibilizados no âmbito do PRO-
NAF (BIANCHINI, 2015). Os riscos das operações variam conforme os 
objetivos do financiamento, podendo ser assumidos, isoladamente pelo 
governo (Grupos A, B e A/C) ou pelo agente financeiro ou compartilha-
dos entre ambos (FRANÇA; MARQUES; DEL GROSSI, 2016).

A trajetória do PRONAF para efetivar a exigência constitucional 
de tratamento diferenciado à agricultura familiar e alcançar a atual di-
mensão e importância foi longa e, de forma mais intensa, as mudanças 
que ocorreram no Programa a partir de 2003 foram no sentido de sim-
plificar, aperfeiçoar, qualificar e expandir o crédito diferenciado para a 
agricultura familiar. Visando ampliar o acesso ao crédito, foram amplia-
dos os agentes financeiros e o montante de recursos disponibilizados, 
reduzindo os índices das taxas de juros, adequando as linhas de crédito 
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à diversidade interna da agricultura familiar e, principalmente, ocorreu 
a criação de novos instrumentos associados à política agrícola e de de-
senvolvimento rural, a exemplo da reconstrução da Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (FRANÇA; MARQUES; DEL 
GROSSI, 2016).

2.2 Assistência Técnica e Extensão Rural

Os serviços de ATER, década após década, participaram do pro-
cesso de desenvolvimento rural. Em um primeiro momento, super-
visionando o crédito e disseminando conhecimento para a produção 
agrícola e para a economia doméstica e, posteriormente, transferindo 
tecnologia para modernizar a agricultura e difundindo o crédito rural. 

A criação da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
– EMATER, cujo objetivo era promover a difusão de tecnologia mo-
derna para os pequenos e médios agricultores, os programas de desen-
volvimento rural integrado e os de irrigação no rio São Francisco, são 
exemplos de iniciativas voltadas à pequena agricultura apoiados pela 
assistência técnica e extensão rural (BUAINAIN et al., 2014). Ao privi-
legiar o pequeno produtor, os serviços de ATER voltam-se à valoriza-
ção da produção diferenciada menos dependente de insumos, ou seja, a 
agricultura alternativa (MDA/CONDRAF, 2012; RODRIGUES, 2013). 

Todavia, apesar da sua contribuição, nos anos 1990 as ações da 
pesquisa agropecuária e das ATERs foram afetadas pela redução de re-
cursos, o que acabou por comprometer a produção agrícola nacional e 
desamparar as populações rurais mais pobres que dependiam da assis-
tência técnica e extensão rural (BRASIL, 2010). 

A retomada do papel de coordenação e financiamento destes 
serviços pelo Governo Federal ocorreu somente em 2003 por meio do 
MDA e, a partir daí a ampliação dos recursos possibilitou a melhoria 
da estrutura de atendimento e mobilidade das ATERs. O investimento 
em assistência técnica, que passou de R$ 46 milhões em 2003 para R$ 
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626 milhões em 2010, permitiu a renovação da frota das organizações 
estaduais e a contratação de nove mil técnicos estaduais. Com essa me-
dida, o número de agricultores familiares e de assentados da reforma 
agrária atendidos pela extensão rural passou de 291 mil para mais de 2,3 
milhões de famílias assistidas em todo o território nacional (BRASIL, 
2010).  

É principalmente pela atuação da extensão rural que a transmis-
são, disseminação e mediação de novos conhecimentos e técnicas re-
lacionadas à produção agropecuária, desenvolvidas por empresas que 
se dedicam à pesquisa e desenvolvimento, se concretizam. No Brasil, a 
instituição referência em termos de pesquisa e desenvolvimento dire-
cionados à agricultura é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
– EMBRAPA.  Aos extensionistas e agentes de desenvolvimento, cabe 
a tarefa de mediação entre pesquisa/pesquisadores, instituições finan-
ceiras e os agricultores familiares, os principais beneficiários da Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER (BRASIL, 
2010; MDA/CONDRAF, 2012). 

A importância dos serviços de assistência técnica e extensão rural 
é evidenciada por Abramovay e Veiga (1999) não apenas na elaboração 
dos Planos Municipais de Desenvolvimento Rural, mas principalmente, 
pelo papel desempenhado na mediação entre os agricultores e os bancos 
e na elaboração dos projetos técnicos que se converterão em créditos. 
Também, Rodrigues (2013) ressalta a importância das ATER’s no aper-
feiçoamento dos sistemas de produção, na capacitação dos produtores, 
na orientação quanto às técnicas de manejo e aos mecanismos de acesso 
ao crédito.  

A despeito da importância da assistência técnica para os tomado-
res de crédito do PRONAF, Guanziroli (2007) argumenta que a ausência 
de assistência técnica ou a baixa qualidade destes serviços influenciam 
negativamente a renda dos beneficiários do crédito. Um dos grandes 
desafios das empresas de assistência técnica, a exemplo das EMATERs, 
é atender milhares de agricultores, em grandes áreas de abrangência, 
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com um limitado número de técnicos. Avaliações insatisfatórias acerca 
da assistência técnica, principalmente na fase de utilização dos recursos 
do PRONAF, foram encontradas por Santos (2016) ao analisar as per-
cepções de um grupo de agricultores familiares, tomadores dos créditos 
do PRONAF no município de Unaí/MG. 

Ante a crescente demanda por serviços de assistência técnica e 
extensão rural de qualidade, o Governo instituiu por meio do Decreto 
nº 8.252 de 26 de maio de 2014 a Agência Nacional de Assistência Técni-
ca e Extensão Rural – ANATER – para prestação de serviços de interesse 
coletivo e de utilidade pública, a quem compete dentre outras coisas: 
articular e organizar a execução dos serviços de assistência técnica e ex-
tensão rural nos níveis estadual e municipal, visando à inovação tecno-
lógica e à apropriação de conhecimentos científicos de natureza técnica, 
econômica, ambiental e social; identificar e qualificar a demanda dos 
agricultores familiares; organizar e fazer a gestão dos recursos públicos 
para o setor; promover programas e ações de caráter continuado, para 
a qualificação dos profissionais de assistência técnica e extensão rural, 
que contribuam para o desenvolvimento rural sustentável; estabelecer 
padrões de qualidade e racionalizar os investimentos, dando à ATER 
o caráter efetivo de sistema nacional; promover a universalização dos 
serviços de assistência técnica e extensão rural para os agricultores fa-
miliares e os médios produtores rurais; etc. (BRASIL, 2014). 

Considerando a importância da assistência técnica no aprimora-
mento das políticas voltadas à agricultura familiar e na ampliação lon-
gitudinal do PRONAF, Bianchini (2015) reforça a necessidade de maior 
qualificação da política de ATER, no sentido de se orientarem para o 
fortalecimento e a sustentabilidade das unidades de produção familiar. 
Considerando a complementaridade das duas políticas e que o crédito 
pode ser um instrumento para o alcance dos objetivos da ATER, o autor 
sugere que os pagamentos dos serviços de assistência técnica e extensão 
rural venham das mesmas fontes dos recursos do crédito rural. 
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3 METODOLOGIA

Objetivou-se com este estudo de natureza exploratória, descritiva 
e explicativa, mapear o processo de obtenção do crédito do PRONAF 
nos níveis das unidades de assistência técnica e do agente financeiro ofi-
cial no município de Unaí/MG, a partir dos depoimentos e das informa-
ções prestadas pelos entrevistados, e apresentar sugestões que auxiliam 
na celeridade dos processos de solicitação e liberação dos recursos no 
âmbito do PRONAF. 

Dados qualitativos foram obtidos mediante a realização de en-
trevistas semiestruturadas com cinco participantes do estudo: um do 
Banco do Brasil e quatro representantes de empresas de ATER, respon-
sáveis pela elaboração dos projetos do PRONAF. Um dos entrevistados 
foi um técnico da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 
Rural – EMATER que atua no município desde o ano de 1964 e, por 
muito tempo foi o órgão de referência junto aos agricultores familia-
res do município e região. Outros dois são agentes de ATER, dos quais 
dois representaram as empresas de ATER credenciados pelo Instituto 
de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (Associação Rural de As-
sistência Técnica à Reforma Agrária - ARARAS e Cáritas Diocesana) 
que em conformidade com a chamada técnica do INCRA prestam as-
sistência aos assentamentos. Por fim, o quarto representa um escritório 
de ATER atuante no município desde 2004 e que por estar localizado na 
maior cooperativa agropecuária do município de Unaí/MG, responde 
por cerca de 80% (oitenta por cento)1 dos projetos de financiamento do 
PRONAF destinados aos agricultores familiares enquadrados no Grupo 
V, encaminhados e convertidos em crédito no Banco do Brasil/SA.

As informações dos pesquisados permitiram levantar as etapas 
envolvidas nos processos de elaboração dos projetos e na liberação dos 
recursos e, a partir da listagem dessas etapas, os processos foram ma-
peados e transformados em fluxogramas. 
1 Informação do agente de ATER entrevistado, confirmada pelo gerente da agricultura familiar 

do Banco do Brasil/SA.  
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Considerando que um fluxograma com atividades reais do processo 
permite inclusive destacar as áreas em que as regras ou políticas não são cla-
ras ou estão sendo modificadas ou desobedecidas (OLIVEIRA, 2002) e que, 
a facilidade de visualização dos passos, permite verificar o funcionamento 
dos componentes de um sistema mecanizado ou não (CURY, 2000), a análi-
se dos mesmos pode auxiliar na identificação de pontos de estrangulamento 
que acarretam atrasos nos processos tanto no momento de elaboração dos 
projetos quanto na liberação dos recursos por parte do agente financeiro. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Contexto da Pesquisa

O município de Unaí/MG é emblemático por sua história, no que 
concerne às políticas de distribuição de terras e de desenvolvimento da 
agricultura brasileira e uma de suas características é a forte concentra-
ção de assentamentos da reforma agrária, resultantes do processo de 
luta pela terra. Esse processo se deu por diversas atividades sociopolíti-
cas organizadas, protagonizadas pelos movimentos religiosos da Igreja 
Católica e a articulação das organizações representativas dos trabalha-
dores rurais em favor da implantação do programa de reforma agrária 
em áreas improdutivas no município (XAVIER et al., 2009). 

Há de se considerar também o número expressivo de assenta-
mentos que somam 36 (trinta e seis) sendo 31 (trinta e um) do INCRA 
e 5 (cinco) do Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF e as 
características edafoclimáticas da região, a quantidade de terras agricul-
táveis. Por fim, o interesse do governo em desenvolver e implementar 
tecnologias para desenvolvimento das áreas de cerrado atraíram imi-
grantes de diferentes regiões do país por ocasião da implementação do 
Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos 
Cerrados – PRODECER2 nos anos 1980 e, atualmente, a convivência 
2 Acordo firmado entre o Brasil e o Japão sob a coordenação da Companhia de Produção Agrí-

cola – CAMPO na década de 80. O PRODECER foi idealizado e implementado nos anos 1970 
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entre os grandes e pequenos produtores garantem ao município repre-
sentatividade econômica no agronegócio brasileiro.

4.2 Mapeamento Operacional dos Processos de Solicitação e Con-
cessão do Crédito

Para melhor compreensão, a análise dos dados que serão apresen-
tados a seguir foi realizada de forma simultânea, considerando os fluxo-
gramas apresentados nas Figuras 1-5 e as informações dos entrevistados. 

Transversalmente, as declarações do representante da EMATER 
associadas aos dados apresentados na Figura 1 sinalizam que o proces-
so de elaboração do projeto é moroso e requer o retorno do agricultor 
ao órgão algumas vezes, principalmente nos casos em que o agricultor 
familiar apresenta dificuldades de articulação, pouca experiência e de-
sinteresse ou desconhecimento acerca da política.  

Esclarece-se que o fluxograma foi delineado considerando as etapas 
envolvidas nos projetos dirigidos exclusivamente aos agricultores familiares 
do Grupo V. Esclarece-se que conforme relato do entrevistado, o órgão teve 
seu contrato com o INCRA rescindido há aproximadamente seis anos, fato 
que o desobriga a atuar junto aos agricultores familiares dos Grupos A, B e 
A/C na operacionalização do PRONAF, embora seja o principal articulador 
e operacionalizador das políticas de microcrédito específicas direcionadas 
aos assentados que ainda não acessaram ao PRONAF.

O entrevistado argumentou que a ‘junta’ de documentos é traba-
lhosa para o agricultor familiar, pois a lista de documentos é cada vez mais 
extensa e a visita ao estabelecimento, quando necessária, em razão da de-
ficiência na estrutura do quadro de pessoal da instituição, são os maiores 
responsáveis pela morosidade na elaboração do projeto e montagem do 
processo. Todavia o mesmo argumentou que “o desgaste maior é depois 
que o projeto é entregue no banco” (Representante da EMATER) devido, 

com o objetivo de incorporar as áreas de cerrado previamente selecionadas pela CAMPO a 
partir da utilização de tecnologias modernas para o crescimento da produção de commodities 
demandas pelo mercado externo (RODRIGUES; VASCONCELOS; BARBIERO, 2009).
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principalmente, à pouca informação por parte do agente fi nanceiro e sua 
preferência por operações mais tradicionais e rentáveis.

Rodrigues (2013) explica que, a priori, os bancos defi nem as re-
gras da execução das políticas a partir de interesses próprios, econô-
micos e políticos, esquecendo-se que o estreitamento das relações e a 
qualifi cação dos projetos tornam o crédito mais efetivo, principalmente 
quando ele vai ao encontro da vocação familiar. 

Figura 01: Fluxograma do Processo Operacional – EMATER

Fonte: dados da pesquisa.

O pesquisado, representante da EMATER, acrescentou ainda que 
o pouco entrosamento e as falhas de comunicação entre os diferentes 
órgãos, que direta ou indiretamente participam da operacionalização 
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do PRONAF, na medida em que fornecem informações e documentos 
aos agricultores que pleiteiam os recursos, também conferem lentidão 
ao fl uxo dos processos de solicitação do crédito.   

Diferentemente do que ocorre no fl uxo operacional da EMATER, 
o processo no nível da empresa credenciada pelo INCRA – ATER ARA-
RAS, apresentado na Figura 2, se inicia com a visita ao estabelecimento. 
Este procedimento, segundo o técnico, evita falhas na elaboração do pro-
jeto e a desaprovação pelo INCRA. Ressalta-se que o técnico não vê o pro-
cesso como burocrático, porém ressaltou a necessidade de contato cons-
tante com o INCRA, muitas vezes pessoalmente, para ‘forçar’ a aprovação 
do crédito e posteriormente com o Banco do Brasil para acompanhar o 
andamento do processo e para agilizar a liberação do recurso. 

Figura 02: Fluxograma do Processo Operacional - ATER ARARAS

Fonte: dados da pesquisa.
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Uma das principais deficiências apontada pelo entrevistado 
da ATER ARARAS, que imprime lentidão ao processo, é a depen-
dência de documentos de outros órgãos, inclusive dos que são de-
volvidos pelo INCRA e que precisam ser apresentados no momento 
em que o agricultor familiar, não correntista do Banco do Brasil/
SA, procede à abertura da conta bancária. Carece ressaltar que, co-
mumente, a abertura da conta é feita em um correspondente bancá-
rio e, inexplicavelmente, esse procedimento pode demorar até trin-
ta dias. O agravante é que a entrega do projeto ao banco depende 
da abertura da conta no correspondente bancário e somente após 
a aprovação da mesma pelo agente financeiro o projeto é encami-
nhado ao banco. 

O entrevistado afirmou que depois do encaminhamento dos 
projetos ao banco, muitas vezes eles caem no esquecimento e que “ela-
borar os projetos antes do lançamento do Plano Safra, para serem os 
primeiros na fila no banco tem feito o recurso chegar aos beneficiários 
na hora certa” (ATER ARARAS). Ele argumentou ainda que “o bom 
relacionamento com o banco” é muito importante para agilizar a li-
beração do recurso. A respeito dos prazos de liberação dos recursos 
Costa, Zani e Castanhar (2011) afirmam que os atrasos na liberação 
dos recursos pelos agentes bancários acabam por criar um descom-
passo no calendário agrícola, prejudicial ao desempenho da agricul-
tura familiar. 

O mapeamento do processo no nível da ATER Caritas Diocesana, 
também credenciada pelo INCRA, é apresentado na Figura 3. Muito 
embora as ações empreendidas pelas empresas contratadas pelo INCRA 
sejam pactuadas em contrato firmado com o órgão via Chamada Pú-
blica, a execução dos serviços difere entre as duas empresas, conforme 
se observa nas etapas apresentadas no fluxograma do processo descrito 
abaixo.
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Figura 03: Fluxograma do Processo Operacional - ATER Cáritas Dio-
cesana

Fonte: dados da pesquisa.



372 Stela Mares Santos | Mauro Eduardo DelGrossi

Na empresa Cáritas Diocesana, parte-se do pressuposto que o 
crédito deve levar em conta a infraestrutura do assentamento e, portan-
to, o processo se inicia com a “visita de diagnóstico” para levantamento 
das demandas e necessidades do assentamento. Somente depois desta 
visita é que o PRONAF é apresentado aos assentados, momento em que 
os interessados pelo crédito se manifestam e são posteriormente visita-
dos em seus estabelecimentos. 

Para o entrevistado, essa fase é demorada, mas também é a mais 
importante, pois “o projeto é elaborado a partir das condições do es-
tabelecimento”, ou seja, “da capacidade do recurso ser aplicado e dar 
um retorno positivo ao assentado” (ATER Cáritas Diocesana). Essas 
questões são discutidas com o assentado no próprio estabelecimento 
e, juntamente com a família, as coordenadas do projeto são definidas a 
partir da real necessidade do assentado, priorizando os aspectos sociais 
e econômicos da política de crédito.  

Nota-se que esta etapa, apesar de tornar o processo mais lento, dá 
cumprimento mais consistente ao descrito no Cap. 1, seção 5 do MCR 
no que diz respeito ao trabalho conjunto das ATERs e da família agri-
cultora na busca de soluções adequadas para os problemas de produção, 
gerenciamento, beneficiamento, armazenamento, consumo, bem-estar 
e preservação do meio ambiente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 
2018).

Na visão do pesquisado, “bom seria se o processo fosse mais ágil 
para o recurso chegar na hora certa”, mas infelizmente a abertura da 
conta depende da aprovação do INCRA e, “sem a conta não adianta 
encaminhar o processo para entrar na extensa fila do banco” (ATER 
Cáritas Diocesana).

Observa-se a partir do mapeamento dos processos apresentados 
nas Figuras 2 e 3 e das interlocuções dos representantes das empresas 
de ATER credenciadas pelo INCRA, que a melhoria nos processos de-
pende de ações articuladas entre os agentes das ATERs, o INCRA e o 
agente financeiro, que por sua vez agilizaria a elaboração dos projetos 
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dirigidos aos agricultores familiares dos Grupos A e A/C e a liberação 
desses recursos. 

A empresa RW Consultoria Agropecuária Ltda., como já mencio-
nado, atende principalmente aos associados da cooperativa agropecuá-
ria e é responsável pela maioria dos contratos de financiamento rural 
encaminhados aos agentes financeiros do município. Seu público alvo 
não se restringe aos agricultores familiares e, comumente é ela quem 
contata os agricultores para oferecer os recursos disponibilizados pelo 
PRONAF e também no âmbito do SNCR. 

No caso do PRONAF, cujo mapeamento do processo é apresen-
tado na Figura 4, o processo se inicia com o contato da empresa para 
oferecimento do recurso. Em seguida, mediante a entrega da documen-
tação do requerente do crédito ao responsável pela elaboração dos pro-
jetos, é feito uma análise prévia para verificar as condições de enquadra-
mento do agricultor ao PRONAF. 

Atendidas as condições de enquadramento, inicia-se, de fato o pro-
cesso operacional com a preparação da documentação para fins de análise 
cadastral junto à instituição financeira e visita ao estabelecimento. O entre-
vistado afirmou que a análise cadastral prévia, que avalia a capacidade de 
pagamento do tomador mediante análise do histórico dos créditos e das 
garantias reais (bens) e fidejussórias apresentadas, evita retrabalho, pois o 
projeto é elaborado com base no limite previamente aprovado pelo agente 
financeiro. A despeito da visita ao estabelecimento, o técnico argumentou 
que a mesma é “obrigatória”, mas é feita apenas no primeiro acesso ao cré-
dito ou quando existe alguma dúvida quanto à documentação apresentada 
pelo requerente, já que a empresa tem um vasto conhecimento das condi-
ções dos agricultores e dos associados da cooperativa e estes, por sua vez, 
são os principais usuários dos serviços prestados pela empresa. 

Ressalta-se que diferentemente dos demais ATER pesquisadas no 
estudo, o trabalho desta empresa restringe-se à elaboração dos projetos, 
o que implica na falta ou deficiência de assistência técnica na aplicação 
dos recursos. 
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O mapeamento do processo operacional no nível da empresa RW 
Consultoria Agropecuária Ltda. está representado na Figura 4. 

Figura 04: Fluxograma do Processo Operacional - RW Consultoria 
Agropecuária Ltda.

Fonte: dados da pesquisa.

De acordo com o entrevistado a elaboração do projeto, com base 
no limite previamente aprovado reduziu-se sensivelmente o número 
de projetos rejeitados, melhorando as relações entre os agricultores, os 
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bancos e o escritório e a prerrogativa de não visitar o estabelecimento 
apressa a liberação dos recursos. Além disso, o fato dos demandantes do 
crédito serem, em sua maioria, associados da cooperativa é visto pelo 
entrevistado como um facilitador na tramitação dos processos já que a 
mesma é um cliente que agrega valor aos negócios do agente fi nanceiro.

Como agente ofi cial do Governo, o BB é o maior intermediador 
do credito rural no município, principalmente em número de contratos. 
Na liberação dos recursos do PRONAF, o processo ocorre como descri-
to na Figura 5. 

Figura 05: Fluxograma do Processo Operacional – AG. Banco do Brasil S/A.

Fonte: dados da pesquisa.
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Na entrega do projeto ao banco, o agricultor é arguido pelo ge-
rente, momento em que são confirmados alguns dados e a concordância 
do agricultor com o que está projetado. A rigor, segundo o entrevistado 
do Banco do Brasil, a avaliação mais aprofundada, por ser mais demo-
rada é feita posteriormente, antes da alimentação do sistema com os 
dados constantes no projeto. O ‘parecer’ gerado pelo sistema é anexado 
ao projeto que é encaminhado para análise e votação.   

Esclarece-se que as concessões nas modalidades A e A/C, nas 
quais o risco é do Governo, a análise do processo é feita por dois fun-
cionários antes do encaminhamento para edição e impressão, que é feita 
por outro funcionário. Já nas linhas de crédito disponibilizadas aos agri-
cultores familiares do Grupo V, nas quais o risco é do agente financeiro, 
a análise é feita por três analistas e os projetos são votados em comitê de 
crédito antes de serem encaminhados para edição. 

Para o informante, a agilidade na liberação dos créditos esbarra 
na indisponibilidade de empregados para análise e alimentação do sis-
tema com os dados dos projetos e, principalmente, nos casos em que os 
beneficiários são integrantes do Grupo V, na análise e votação dos pro-
jetos pelo comitê de crédito, que acontece com a participação do gerente 
da unidade. 

No que se refere ao quesito burocracia, o entrevistado conside-
rou que o processo ainda tem muito a melhorar e avançar. Ele explicou 
que nas operações de custeio para os beneficiários do Grupo V e, prin-
cipalmente, nas duas renovações subsequentes o processo era simples 
e rápido. Na concessão, após a aprovação da proposta pelo comitê de 
crédito, a liberação do recurso dependia apenas da disponibilidade de 
um empregado para lançar os dados no sistema e gerar o contrato e as 
renovações dependiam apenas de um comando de confirmação que era 
feito por um funcionário, a partir de uma listagem gerada automatica-
mente pelo sistema. 

O respondente explicou que a exigibilidade de apresentação de 
aditivos nas renovações das operações de custeio, a partir de 2014, tem 
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prejudicado o andamento do processo e, muitas vezes, por desconheci-
mento ou descuido dos beneficiários as renovações não são feitas, obri-
gando-os a entrar com novos projetos. 

Observou-se que a descrição e, posteriormente, o mapeamento 
do processo no nível do agente financeiro justificam as observações e 
críticas feitas pelos agentes de ATER por ocasião das entrevistas, princi-
palmente no que se refere à necessidade de cobranças sucessivas ante a 
morosidade e burocracia na liberação dos recursos. 

Santos e Del Grossi (2017) constataram que a atuação do Banco 
do Brasil, enquanto principal operacionalizador do PRONAF, é uma das 
maiores dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares e atores 
locais que estão envolvidos direta ou indiretamente com na operaciona-
lização do PRONAF no município de Unaí-MG.

Ressalta-se que a morosidade nos processos, tanto no âmbito das 
ATERs quanto no do agente financeiro gera um descompasso entre a 
liberação dos recursos e a oportunidade de sua utilização e, portanto, 
limita a obtenção de melhores resultados econômicos pelos agricultores 
familiares.  

4.3 Sugestões para Celeridade nos Processos de Solicitação e Libera-
ção dos Recursos 

Partindo-se do pressuposto de que a consecução dos objetivos do 
PRONAF e, principalmente, a melhoria dos resultados para os agricul-
tores familiares esbarram nos problemas identificados no decorrer do 
levantamento bibliográfico, no mapeamento dos processos e por oca-
sião da realização das entrevistas com os participantes desta pesquisa, 
são apresentadas a seguir, algumas sugestões de melhoria levantadas no 
decorrer do estudo, que contribuiriam para celebridade nos processos 
de solicitação e liberação dos recursos. 

Ressalta-se que, indiscutivelmente o programa apresenta avanços 
significativos na sua trajetória, porém, diante das questões identifica-
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das e pontuadas por diversos pesquisadores, a exemplo de Bittencourt 
(2003); Costa, Zani e Castanhar (2011); Grisa Wesz Junior e Buchweitz 
(2014); Santos (2016) e Santos e Del Grossi (2017) são necessárias mu-
danças em diferentes níveis, inclusive no marco teórico, conceitual e le-
gal, de modo a favorecer um maior acesso aos agricultores familiares, 
principalmente aos menos capitalizados e capacitados.  

Para melhor compreensão, as sugestões de melhoria nos proces-
sos apontadas pelos entrevistados foram agrupadas em quatro catego-
rias conforme apresentado no Quadro 1. 

Quadro 01: Sugestões para Celeridade nos Processos de Solicitação e 
Liberação dos Recursos

Catego-
rias Sugestões

Forma-
tação da 
política

• Desburocratizar o Programa o que implica na redução de documen-
tos e na utilização dos meios digitais para obtenção de informações e 
tramite de documentos e processos. 

• Rever as questões de diferenciação de valores passíveis de liberação 
nos grupos de enquadramento ao PRONAF e as exigências de garan-
tias pelo agente financeiro. 

• Rever o processo na renovação das operações de custeio em ambos 
os grupos. 

Comuni-
cação e 
divulga-

ção

• Melhorar os canais de informação e divulgação da política e a comu-
nicação entre os diferentes órgãos e entre os órgãos e os agricultores 
familiares. 

• Definir claramente as atribuições de cada órgão enquanto participan-
te direto ou indireto do Programa. 

• Desenvolver sistemas computacionais interligados entre agencias de 
ATERs e o agente financeiro que possibilitem o acompanhamento 
dos processos entregues nos bancos. 

• Capacitar os operacionalizadores do programa a nível local para uni-
ficar as informações acerca da política de crédito.  

Assis-
tência 
técnica

• Expandir o uso dos recursos para atividades menos tradicionais, a 
exemplo dos financiamentos não agrícolas, respeitando a vocação do 
agricultor familiar. 

• Fazer cumprir os institutos legais acerca da atuação das ATERs, o que 
resultaria em melhor assistência técnica nos projetos em que ela é 
antecipadamente contratada e cobrada.
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Agente 
financei-

ro

• Encurtar o fluxo do processo nas concessões em que o crédito é pre-
viamente aprovado e o risco é do governo (Grupos A, B e A/C).   

• Melhorar a acessibilidade dos recursos às mulheres e jovens.  
• Dispensar tratamento igualitário aos agricultores familiares mesmo 

que eles se enquadrem em diferentes grupos de renda. 
• Dissociar a liberação dos recursos da capacidade de retorno do be-

neficiário do crédito modificando a lógica bancária que condiciona a 
liberação do recurso à outra operação de compra de produtos que são 
negociados pelo banco. 

Fonte: Os autores (a partir de informações dos pesquisados e no levantamento biblio-
gráfico). 

Observa-se que além da desburocratização dos processos nos di-
ferentes níveis, as sugestões apontam para a necessidade de mudanças 
nos valores disponibilizados, na sistemática das concessões para cus-
teio, nas estratégias de comunicação e no viés econômico e financeiro 
manifesto nas práticas adotada pelo agente financeiro, que segundo Ro-
drigues (2013) definem as regras de execução das políticas a partir de 
interesses econômicos, políticos e próprios. 

Ressalta-se que as sugestões apresentadas neste estudo, respon-
dem, em parte, as dificuldades enumeradas por um grupo de agriculto-
res pesquisados por Santos e Del Grossi (2017) dentre as quais é perti-
nente destacar: problemas na distribuição dos recursos e nas renovações 
das operações de custeio; falta de estratégias específicas para divulgação 
do PRONAF; falhas no entrosamento e na comunicação entre os opera-
cionalizadores locais da política; divergência nas informações e transfe-
rência das reponsabilidades e falhas de comunicação para outro órgão; 
insuficiência dos serviços de assistência técnica, principalmente na apli-
cação dos recursos; direcionamento do crédito para operações de me-
nor risco; atrasos na liberação dos recursos; seletividade e atendimento 
preferencial aos agricultores mais capitalizados, capazes de atender às 
exigências de garantias e de retornos financeiros esperados pelo agente 
financeiro.
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Por fim, ante as análises das informações apreendidas no decor-
rer desta pesquisa, pode se constatar a nitidez e a urgência de ajustes 
que favoreçam os laços de cooperação, entre os atores locais envolvidos 
direta e indiretamente nos processos de obtenção dos créditos, para que 
os diferenciais que nortearam a criação do PRONAF não se percam na 
sua operacionalização. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Objetivou-se com o estudo, mapear o processo de obtenção do 
crédito do PRONAF nos níveis das unidades de assistência técnica e 
do agente financeiro oficial no município de Unaí/MG e apresentar su-
gestões que auxiliariam na celeridade dos processos de solicitação e li-
beração dos recursos. Sua condução se sustentou na hipótese de que o 
PRONAF é um importante instrumento de fomento rural por viabilizar 
a produção de alimentos e, por extensão, o desenvolvimento e o fortale-
cimento dos agricultores familiares, enquanto categoria social.

O mapeamento dos processos nos níveis das ATERs e do agente 
financeiro oficial, associado às informações dos pesquisados, permitiu 
identificar gargalos nas etapas de elaboração dos projetos e liberação 
dos créditos em razão de falhas na comunicação entre os diferentes ato-
res envolvidos direta ou indiretamente nos processos, da dependência 
de informações e documentos de diferentes órgãos e, principalmente, 
das limitações estruturais deficitárias do quadro de pessoal tanto das 
ATERs quanto do agente financeiro.

Constatou-se que os processos são longos e morosos e requerem 
o retorno do agricultor ao órgão algumas vezes. Sucessivas cobranças 
são necessárias, especialmente por parte das unidades de ATER ante a 
demora na liberação dos recursos pelo agente financeiro. 

Melhorias no processo podem ser alcançadas com: o aperfeiçoa-
mento e uso dos meios digitais para trâmite de informações e documen-
tos e divulgação e comunicação do programa entre os diferentes órgãos 
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e os agricultores familiares; a definição clara dos papeis dos diferentes 
órgãos e a interligação de sistemas computacionais entre ATERs e agen-
te financeiro; a expansão dos recursos para atividades não agrícolas, 
menos tradicionais e para mulheres e jovens; a capacitação dos atores 
envolvidos na operacionalização do programa;  revisões na formatação 
das operações de custeio, nas faixas de valores, na constituição de garan-
tias, na otimização dos fluxos das operações em que o crédito é previa-
mente aprovado e os riscos são do governo e não do agente financeiro; 
o cumprimento dos institutos legais relacionados aos serviços de ATER; 
mudanças na lógica bancária que condiciona a liberação do recurso à 
outra operação de compra de produtos negociados pelo banco, dentre 
outros. 

Acredita-se assim que as melhorias nos processos que agiliza-
riam a elaboração dos projetos e a liberação dos recursos dependem, 
principalmente, da clareza nos papeis de cada órgão e de ações arti-
culadas entre as ATERs, o INCRA, o agente financeiro e outros atores 
locais que direta ou indiretamente participam da operacionalização 
do PRONAF.
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CAPÍTULO XIV

POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DO ESTADO 
BRASILEIRO PARA OS AGRONEGÓCIOS DO 

CAFÉ, CARNE E SOJA:  ANÁLISE COMPARADA 
ENTRE DOIS PERÍODOS HISTÓRICOS

Marlon Vinícius Brisola
Yasminn de Carvalho Filiú Braga

APRESENTAÇÃO

Este capítulo realiza uma análise histórico-comparativa do agronegócio 
no Brasil em dois períodos. O primeiro – de 1870 a 1930 - período da 
‘Primeira República’, representa o auge da produção e comercialização 
cafeeira. O segundo – de 1995 a 2013 - coloca como as principais com-
modities produzidas no país aquelas que envolvem os complexos soja 
e carne. O objetivo é verificar se houve e de que forma ocorreu a ação 
de proteção do Estado brasileiro ao agronegócio, considerando essas 
commodities em seus respectivos períodos. Há diferenças que mereçam 
destaque ou os métodos e condições se replicam secularmente? Esta 
pesquisa parte das evidências de que os resultados da balança comercial 
brasileira mostram que o atual pilar de sustentação econômica nacio-
nal se apoia nos setores concernentes ao agronegócio, com participa-
ção expressiva de soja e carne. Situação semelhante ocorreu no início 
do século passado em que o café também amparava as contas do país. 
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica (para a análise do primeiro caso) 
e documental (para o segundo caso), seguidas de análise de conteúdo e 
categorização de variáveis que lhes correspondiam. Os resultados con-
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firmaram a hipótese de que o Estado brasileiro foi forte indutor do agro-
negócio por meio de instrumentos de proteção, incentivos e subsídios 
específicos nos dois períodos analisados. Os principais instrumentos 
dizem respeito a ajustes cambiais, compra de estoques e fomentos cre-
ditícios, no caso do café; e no caso dos complexos soja e carne, o Estado 
promoveu créditos subsidiados do tesouro, acordo bilaterais com com-
pradores externos e incrementos tecnológicos.

1 INTRODUÇÃO

Entre os grandes historiadores econômicos brasileiros, Celso 
Furtado figura como um dos mais importantes do século XX. Em um de 
seus livros, Formação Econômica do Brasil, ele descreve como foi o pro-
cesso de “desenvolvimento” brasileiro e explica a construção da iden-
tidade do país como nação. Ele analisa os grandes ciclos de produção 
agrícola (entre eles, os ciclos do açúcar e do café), explicando como era 
a mecânica de cada ciclo, sua importância quanto ao fluxo de renda, fa-
tores que levaram às suas decadências, além de analisar a forma de pro-
teção dada pela Coroa e, posteriormente, pela República, ao respectivo 
setor agropecuário e aos grandes produtores, desde o período colonial 
até meados de 1940.

Utilizando o exemplo da produção cafeeira, pode-se inferir que o 
Brasil teve sua formação econômica a partir da produção de monocul-
toras que se destinavam à exportação e que formaram a base econômica 
do país até o início do século XX. Por esta razão, era de grande interesse 
para os governos da época garantir a devida assistência e proteção a 
estas culturas, favorecendo a sua expansão e gerando assim resultados 
positivos para a balança comercial.

A perspectiva de proteção governamental, identificada por Fur-
tado nos séculos XIX e XX, em torno da produção cafeeira, parece 
confirmar-se nos primeiros anos do século XXI, porém, com outras 
commodities agrícolas. A partir dos anos 2000, o agronegócio passou 
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a representar cerca de 27% do PIB (Produto interno Bruto) brasileiro. 
Neste novo momento, a soja e as carnes tomaram a dianteira com maior 
representatividade na matriz da exportação agropecuária. Enquanto o 
Complexo Soja (grãos, farelo, óleo e outros derivados) lidera o ranking 
da receita de exportação, em 29,9%, as carnes (bovina, de frango e suí-
na) ocupam a segunda colocação, com 16,7% do valor das exportações 
das produções agropecuárias (MDIC, 2016).

Diante de tais situações, evidencia-se a representatividade do valor 
e da relevância do agronegócio para o país, bem como, percebe-se que a 
atuação dos governos (em cada época) foi e continua sendo essencial, ou 
fundamental, para o maior desempenho da balança comercial do país. A 
luz do exposto, busca-se, neste estudo, de forma comparada, identificar 
como se deu a proteção do Estado brasileiro sobre o agronegócio nos últi-
mos vinte anos vis a vis o ocorrido com o setor cafeeiro, no final do século 
XIX e início do século XX. Pergunta-se: Há diferenças que mereçam des-
taque ou os métodos e condições se replicam secularmente?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Estado e a Proteção Estatal

O Estado, tal como se conhece no século XXI, não se consoli-
dou em todas as suas características de uma só vez. Tendo em vista que 
existem diferenças entre o Estado primitivo e a formação do Estado 
atual, faz-se necessária a definição de seu construto. Em um período 
remoto, antes da constituição do que se pode chamar de sociedade, os 
indivíduos viviam livremente, onde todos tinham os mesmos direitos 
e deveres e não existia uma entidade que pudesse assumir um papel de 
superioridade a todos e que pudesse organizar e regular os interesses 
da população democraticamente. Mediante tal fato, pode-se inferir que 
o Estado surgiu pela necessidade de existência de uma instituição que 
pudesse assumir o papel de reguladora frente a uma dada sociedade.
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Segundo Weber (1985, p.7 apud EVANS, 2004, p.29), os Estados 
são “[...] associações compulsórias que reivindicam controle sobre os 
territórios e sobre as pessoas que neles vivem [...]”. Ou seja, além de 
proporcionar proteção e organização para os indivíduos, o Estado deve 
também promover o bem-estar social e, principalmente, o crescimento 
da sociedade. Complementa Guimaraes (2008, p.150), ao argumentar 
que o Estado é “essencial para a convivência pacífica dos diversos gru-
pos de indivíduos que habitam um determinado território e para prote-
ção de seus interesses em confronto com outras comunidades organiza-
das sob a forma de Estado”.

De forma mais clara, quanto às obrigações estatais, Brisola (2013, 
p. 32) destaca que um Estado: 

[...] deve ter a capacidade de entender a estrutura societal 
e desenvolver políticas que sejam institucionalmente ade-
quadas aos interesses e comportamentos dessa sociedade – 
expressando adequada coordenação, flexibilidade política, 
capacidade inovativa, qualidade ao satisfazer as demandas, 
sustentabilidade em suas ações, além do eficiente controle da 
coisa pública.

Outro atributo deste arquétipo estatal referente à autonomia é 
que o mesmo “provoca uma coesão com a sociedade civil, por meio de 
uma convicção ideológica consistente”, ou seja, o mesmo é capaz de ser 
diplomático quanto às corporações estatais e privadas, e de uni-las a um 
só proposito (BRISOLA 2013 p.35). Ainda para Brisola (2013), os Esta-
dos dependentes da comercialização agrícola devem apresentar prote-
ção civil, pois essa característica de depender quase sempre de commo-
ditties, os tornam vulneráveis frente a um mercado instável, devendo 
apresentar meios que o possam precavê-los de possíveis prejuízos. Tais 
condições levam os Estados a buscarem formas de proteção.

Segundo Brunherotto, Lima e Galdino (2010), para conseguir 
proteger a produção interna através de métodos protecionistas, são 
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adotadas algumas ações; que podem ser através de subsídios, cotas de 
importação, restrições voluntárias às exportações, e barreiras não tari-
fárias.

De acordo com as informações acerca das formas básicas de pro-
teção, pode-se compreender que tal mecanismo representa uma ação 
de fortalecimento para algum setor de produção interna, que possibilite 
condições de crescimento e transformação econômica para o país. No 
Brasil, a doutrina protecionista foi exitosa  quando foi adotada no mo-
mento da transição de produção de produtos primários agrícolas para a 
industrialização, envolvendoinstrumentos de proteção e planos de de-
senvolvimento econômico (FURTADO, 2005).

2.2 O Modelo de Proteção do Estado Brasileiro

O Brasil, desde o início do século XX até os dias atuais, enfrenta 
processos de alavancagem de desenvolvimento econômico. Celso Fur-
tado, em todo o seu livro Formação Econômica do Brasil (FURTADO, 
2005), alega que para que um país pudesse obter um crescimento au-
tossustentado e gerar o desenvolvimento econômico, é substancial que 
ações de regulação do Estado estejam presentes. Neste sentido, Concei-
ção (2006 p.26) complementa, argumentando que para um país crescer 
de forma autossustentada, requer “construir um padrão de distribuição 
de renda compatível com crescimento sem inflação”, ou seja, em caso  de 
evidencia de inflação em um sistema econômico, os governantes teriam 
de escolher entre estabilizar a inflação ou optar por crescimento.

De acordo com Ianni (1968, p.54), existiram quatro modelos de 
desenvolvimento e organização da economia brasileira. O primeiro de-
les, mais antigo e tradicional, foi o modelo exportador. Tal modelo es-
tava presente no início do Brasil-Colônia, onde o intuito da coroa era 
extrair algo de valor da colônia (produtos agrícolas e minerais) e leva-
-lo para Portugal (ou gerar recursos para atender à coroa portuguesa) - 
modo que percorreu séculos no Brasil, sendo a única ou principal fonte 
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de renda do país até início do século passado. Mas o que prevalece nesse 
modelo é a dependência externa para com os produtos do setor agrícola 
brasileiro, já que na maioria das vezes, o Brasil era o único ou principal 
fornecedor de tal produto no exterior, como era o caso do café. 

O segundo modelo de desenvolvimento, de acordo com o mes-
mo autor, foi o de substituição de importações, que gerou o cresci-
mento liderado pela indústria. Este modelo tinha como objetivo pro-
duzir internamente o que era comprado no exterior; foi nesse momen-
to que o Brasil passou a ser um país interessado em se industrializar. 
Tal padrão envolveu a reformulação dos vínculos externos e, com a 
sociedade tradicional, foi fundamentada uma política externa inde-
pendente, propagando uma doutrina da nação como potência autô-
noma. Isso não significou que o setor agrário ficou desamparado pelo 
Estado, mas houve uma combinação positiva e dinâmica dele com o 
setor industrial, onde foram atendidas as exigências de divisas, bem 
como as exigências de investimentos destinados a atender o mercado 
interno. (IANNI, 1968).

Ianni (1968) destaca que o terceiro modelo de desenvolvimento 
foi justamente aquele que defendeu a transição do modelo de substitui-
ção de importações para o modelo exportador, onde se tinha como ob-
jetivo as novas associações de capitais e interesses políticos e militares, 
nacionais e estrangeiros. De forma resumida, foi justamente a interna-
cionalização dos produtos do setor industrial, ao lado do caráter inter-
nacionalista do setor agrário tradicional, ou seja, foi a nova forma de 
exportação de produtos que antes era somente de cunho agrário. Segun-
do o autor, seria uma restauração do modelo tradicional (exportação de 
produtos agrícolas) em termos novos. A denominação de ‘apropriacio-
nismo’ e a sustentação da lógica movida pela chamada ‘Revolução Ver-
de’ foram denominação atribuídas a eventos ocorridos nesse período.  

Por fim, o quarto modelo de desenvolvimento, conforme Ianni 
(1968), é o socialista. Tal modelo resultou das diferenças indicativas dos 
interesses das classes e dos grupos sociais que lutavam pelo poder e por 
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um padrão de política econômica voltada ao desenvolvimento. Os pro-
pulsores desse modelo não concordavam com o modelo de exportação 
e com o da associação internacional - aceitavam mais o modelo de subs-
tituição de importações. Alegavam que a maioria das práticas interven-
cionistas estatais (tentativas de planos econômicos) era de certa forma 
um pré-requisito ou conquista do tipo socialista. 

Além dos modelos acima, de forma mais genérica, pode-se ci-
tar outros que foram metas e planos de governos, em busca da alavan-
cagem do crescimento e do desenvolvimento industrial e econômico. 
Conforme Baer (2009, p. 82), o Plano de Metas do governo de Juscelino 
Kubistchek, que ocorreu entre 1955 e 1960, e o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento, ocorrido no regime militar, entre 1973 e 1979, são 
emblemas representativos dessa proposta de interiorização produtiva e 
desenvolvimento que culminaram no período conhecido como “o mila-
gre econômico” e que foi concomitante ao período de forte polarização 
econômica e militar em âmbito global.

Mais recentemente, na primeira década deste século, o Estado 
brasileiro adotou políticas de amparo econômico com vistas a subsidiar 
a ampliação de setores específicos da economia, com base em finan-
ciamentos estatais. Trata-se da política conhecida como a criação dos 
‘Campeões Nacionais’. Algumas empresas do agronegócio, em especial, 
foram fortemente beneficiadas com essa política por meio de financia-
mentos com juros subsidiados, pagos pelo Tesouro, via Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES: destaca-se como 
favorecido o Grupo JBS (a sigla faz referência às iniciais do nome do 
patriarca fundador da empresa, José Batista Sobrinho), importante pla-
yer com atuação predominante no setor de proteína animal. Destaca-se, 
nesse específico suporte, a participação do capital via BNDESpar que é 
uma subsidiária do BNDES imbuída de controlar a participação acioná-
ria do Estado na empresa por ele beneficiada – ou seja, o Estado não só 
oferece recursos, como se torna sócio da empresa (SOUZA, 2012).
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2.3 O Agronegócio Nacional

O agronegócio brasileiro surgiu no momento em que o Brasil 
(recém-descoberto) passou a servir a Portugal como fornecedor de pro-
dutos de origem da agrária, atendendo a esse país na oferta de bens de 
consumo, como também de monetariamente (FURTADO, 2005). Pode-
-se inferir que tal situação teve início com a exploração de madeiras e 
especiarias. Posteriormente, por períodos não muito longos, as produ-
ções de açúcar, cacau e borracha passaram a gerar maiores resultados 
econômicos à coroa portuguesa e ao Brasil já na condição de República. 

Outro ciclo importante – embora não ligado às atividades agríco-
las – foi o da exploração de ouro em Minas Gerais e pedras preciosas na 
Bahia e Goiás, na segunda metade do século XVIII (FURTADO, 2005, 
p.132). Por fim, o ciclo de produção de maior importância para o Brasil 
antes e nos primeiros anos do século XX consistiu na cafeicultura - um 
dos grandes impulsionadores para economia, sobretudo, para o País, 
então recém-independente de Portugal. O Brasil tornara-se, na época, o 
único produtor de café e, com altos índices de lucratividade, desenvol-
veu a cultura em uma larga faixa de terras nos estados de Minas Gerais, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Após o período do auge cafeeiro (1930), o país deixou de de-
pender economicamente de apenas um produto (por vez) que fosse so-
mente de cunho agrícola. A partir do século XX, a produção agrícola se 
expandiu e se diversificou, movida pela indústria e pela tecnologia de 
produção agrícola cada vez mais conectada e presente (LOURENÇO; 
LIMA, 2009). Tal situação permitiu que o Brasil se mantivesse como 
grande produtor e de caráter agroexportador.

 No que tange ao agronegócio no Brasil, atualmente, o mesmo é 
conhecido por ser responsável pela sustentação da balança comercial 
brasileira. Em 2017, 44% da balança comercial foi representada por pro-
dutos deste setor – um recorde equivalente a US$ 96 bilhões. (CEPEA, 
2017).
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Cabe ressaltar que o “consumo global de alimentos vai aumentar 
significativamente já que previsões sobre o crescimento da economia 
mundial, para o período de 2006 a 2030, apontam que o PIB aumentará 
em 229,36%, a população em 126,36% e a renda individual em 179,34%” 
(IEO, 2009 apud MONTOYA, 2014, p.2). Correlacionando os dados do 
MAPA (2014) com os dados disponibilizados pelo International Energy 
Outlook - IEO, a produção de commodities agrícolas brasileira está evo-
luindo no mesmo ritmo que o aumento populacional mundial, o que 
se interpreta que o Brasil irá ter condições de sustentar boa parte da 
demanda mundial por alimentos.

Em relação ao valor das exportações dos complexos carnes e 
soja, estes pagam em torno de 25,6% do saldo das importações, isso 
demonstra o quanto esses complexos são importantes para economia 
brasileira. No tocante a um produto específico, a carne bovina, o Brasil é 
hoje o segundo maior produtor, sendo que em 2008 alcançou 9 milhões 
de toneladas e, só na primeira década deste século, a produção cresceu 
55,7%, contra 3,6% dos Estados Unidos, que é o maior produtor mun-
dial (MRE, 2009). Ou seja, o país ainda apresenta característica de ser 
grande produtor e exportador de commodities, como no início do século 
passado.

O grande destaque, contudo, fica para o complexo soja que per-
mitiu, em 2016, uma exportação de 67,2 milhões de toneladas e uma 
produção 113,9 milhões de toneladas. Apesar de uma pequena queda 
na exportação de produtos deste complexo em 2016 (4,99%), a linha 
de tendência é crescente, já que em sete anos as exportações desse setor 
cresceram aproximadamente 35% (MAPA, 2014, 2017).

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa possui cunho qualitativo e quantitativo, de caráter 
descritivo, bibliográfico e documental. Considera-se ainda como uma 
proposta de estudo histórico-comparativa. 
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Em sua análise, a pesquisa utiliza uma adaptação do método uti-
lizado por Brisola (2013). Os estudos históricos desta natureza foram 
caracterizados por Mahoney e Reuschmeyer (2006) como investigações 
científico-sociais que utilizam fatos históricos e elementos teóricos para 
desenvolverem e refinarem conceitos, além de identificarem e avaliarem 
argumentos causais. Busca uma compreensão por meio da comparação 
de eventos históricos e políticas, onde, ao interpretá-los e caracteriza-
-los em dimensões e variáveis, encontram-se semelhanças ou diferenças 
que as identificam como propulsoras ou restritivas a um determinado 
fenômeno – no caso específico deste estudo, a produção e exportação de 
commodities agrícolas. 

Especificamente, nesta pesquisa, foram analisados dois casos 
temporais, sendo que o caso 1 implica o período entre 1870-1930, que 
compreende um período de forte expressão econômica do café para o 
Brasil; e o caso 2 implica o período entre 1990 e 2013, que compreende 
o período do êxito dos complexos soja e carnes.

O intuito da pesquisa é identificar quais foram as formas de pro-
teção do aparelho estatal para tais commodities, comparando o período 
do início do século passado com o período recente, a fim de detectar se 
as práticas de proteção adotadas foram consequência do crescimento 
econômico dos setores. 

No que diz respeito à aplicação desse método, a pesquisa foi de-
senvolvida por meio de uma análise que investigou semelhanças e dife-
renças em dois períodos distintos, chamados de caso 1 e caso 2, onde 
foram julgados por variáveis distintas e, por fim, foram apreciadas fren-
te ao percentual do PIB de exportação de cada produto em cada época. 
A expressão ‘caso’ é utilizada por Ragin (1992) e reproduzida em outros 
estudos de caráter histórico-comparados realizados por Brisola (2013, 
2014).

No tocante ao estudo bibliográfico, foram coletadas informações 
em três livros, que se referem à primeira parte do trabalho, caso 1: Celso 
Furtado - Formação Econômica do Brasil; Caio Prado Júnior - História 
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Econômica do Brasil; e Raymundo Faoro – ‘Os Donos do Poder: forma-
ção do patronato político brasileiro’.

No que compreende o estudo por meio de pesquisa documental, 
o caso 2 - economia dos complexos soja e carnes, foram coletados da-
dos em fontes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- MAPA: relatórios estatísticos de crédito rural e de seguro rural, Pla-
no Agrícola e Pecuário – PAP e relatórios de Intercâmbio Comercial 
Agrícola; relatórios de balança comercial do Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria, Comercio Exterior – MDIC; e atos internacionais do 
Ministério das Relações Exteriores – MRE, buscando informações sobre 
os acordos bilaterais entre o Brasil e os seus principais compradores de 
soja e carnes.

As variáveis delineadas de proteção do Estado para com o agro-
negócio foram: 

- Var. 1: Instrumentos econômicos de favorecimento direto aos 
produtores/exportadores de commodities (subsídios, linhas 
de crédito);

- Var. 2: Políticas de favorecimento aos bancos públicos e priva-
dos para financiamento da produção/exportação de commo-
dities (garantias);

- Var. 3: Políticas macroeconômicas que favoreçam direta ou in-
diretamente a produção e a comercialização de commodities 
(alterações no câmbio, infraestrutura); e

- Var. 4: Acordos bilaterais com países compradores, audiên-
cias, câmaras ou agendas especiais que favoreçam direta ou 
indiretamente os interesses do setor, da produção e a comer-
cialização de commodities.

A análise se fez a partir da utilização de um quadro comparativo 
de dados, com o uso de Coeficientes de Intensidade (CI). Os CI con-
siderados foram: (0) ausente (quando o indicador não se manifesta); 
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(1) pouco presente (quando o indicador se apresenta de forma pouco 
expressiva); (2) muito presente (quando o indicador se apresenta de for-
ma muito expressiva). A partir destes, calculou-se o Grau de Cobertura 
Proporcional – GCP. O GCP é um cálculo que representa a média arit-
mética da ocorrência de todas as variáveis e é importante para indicar a 
influência das variáveis por caso.

Quando o GCP se aproxima do valor “1”, indica a presença de 
proteção estatal e o resultado próximo a “0” indica a ausência do mes-
mo. Ainda no mesmo Quadro, apresenta-se a Variável “Y”, que repre-
senta o indicativo de produção dos produtos em estudo, por caso. Esse 
mecanismo tem o intuito de comparar dados quantitativos com dados 
qualitativos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Descrição dos Casos

Antes de proceder à apresentação dos dados coletados, cabe uma 
descrição resumida dos acontecimentos referentes aos dois períodos 
correspondentes aos casos 1 e 2 e os principais eventos políticos e eco-
nômicos decorrentes neles no país.

Vale destacar que o ciclo cafeeiro teve êxito na segunda meta-
de do século XVIII e no início do século XIX, entretanto, entre 1920 e 
1930, ele perde força, advindo de excedentes de produção, com queda 
dos preços internacionais e decorrente de uma nova ordenação política, 
que passou a priorizar os investimentos no campo da industrialização 
no país. A troca de prioridades econômica e política do café para a In-
dústria não significa que durante todo o “ciclo” da industrialização o se-
tor agroexportador tenha ficado sem apoio do governo. De modo geral, 
no período entre 1930 e meados da década de 80’, o agronegócio não 
deixou de ter a sua importância para a balança industrial, mas deixou 
de ser a principal fonte de riqueza do Brasil.
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Após a “quebra” da Bolsa de Valores de Nova York (1929), impe-
rou-se, no Brasil, o fortalecimento da indústria, embora, concomitante a 
esta realidade, o setor agroexportador ainda tinha o café como principal 
produto na aba de exportação. 

Ao longo da década de 70’ ocorreram importantes movimentos 
políticos com vistas a gerar crédito para inúmeros projetos de desen-
volvimento das regiões centro-oeste e norte, com importante amparo 
ao setor agropecuário. A introdução de novas tecnologias na produção 
agropecuária promoveu a realocação de recursos para um melhor apro-
veitamento da produção e, com isso, gerar efeitos econômicos decorren-
tes de maior produtividade. A criação da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA permitiu desenvolver mecanismos e meios 
para o maior aproveitamento das culturas, através da melhoria genética 
dos grãos e animais, além de propiciar a transformação de terras infér-
teis em férteis, entre outras ações (BAER, 2009, p.405). 

A partir deste período, as fronteiras agrícolas vieram a ser alvo dos 
grandes empreendimentos e dos latifundiários, que queriam expandir sua 
produção e patrimônio. Consoante a isso, as áreas de soja passaram a cres-
cer no país e, no final do século XX, o Brasil tornaria o principal produtor 
e exportador deste produto. Porém, ainda na era militar, os subsídios ao 
crédito rural passaram a ter seu custo elevado pelos mais altos juros, por 
influência da inflação no país e da crise internacional do petróleo.

Somente a partir de meados dos anos 90’, a situação econômica 
do país assume uma posição de reestruturação. Neste momento, é pos-
sível perceber que os preços agrícolas adotados no país eram totalmente 
influenciados pelas cotações dos preços dos alimentos no resto do mun-
do. Constata-se ainda uma queda de preços das commodities, que tem 
início no ano de 1975 e alcança seu menor patamar no ano de 2009. 

Vê-se um Brasil, na década de 90’, totalmente diferente daquele 
de meados dos anos 50’. Enquanto no início do século XX, sua princi-
pal atividade era voltada ao impulso da industrialização, com o governo 
adotando medidas de proteção para esse tipo de produção, e adotando 
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uma postura de importador de alimentos; no findar da década de 80’, tal 
situação tinha se modificado, e o país estava deixando de ser importador 
de alimentos, passando a ser grande exportador – o que viria a se concre-
tizar, de fato, nos anos 00’, com destaque para os complexos soja e carnes.

Tal como no caso 1, o caso 2 apresenta muitos indicativos de sus-
tentação de políticas de proteção do Estado, com vistas a preservar a 
produção e a comercialização (especialmente a exportação) de commo-
dities agrícolas. Tais movimentos são observados por meio dos Planos 
Agrícolas, pelo controle das taxas cambiais, pelo financiamento diferen-
ciado da produção com recursos do tesouro e pelos consequentes pla-
nos de securitização aos grandes produtores.

A análise dos casos temporais é realizada com o fito de respon-
der os objetivos do estudo. Para tanto, foram estruturados os eventos 
cronologicamente, guiados pelas identificações das variáveis na história, 
reproduzida (caso 1) ou interpretada (caso 2). As respectivas análises 
estão resumidas nos Quadros 1 e 2. 

Nos respectivos Quadros foram considerados: o período da ocor-
rência do evento; o evento propriamente dito; as ações de proteção do 
Estado frente ao evento; as variáveis predominantes em torno das ações 
de proteção do Estado e o Coeficiente de Intensidade resultante da in-
terpretação analítica.

Quadro 01: Descrição analítica do caso 1 (cafeicultura, entre 1850 e 
1930)

Período Evento Ações de Proteção do Estado Variáveis Coefic. de 
Intensidade

1850-1870 Imigração 
europeia

 Subsídio do transporte dos imi-
grantes europeus destinados a 
lavoura cafeeira

V1; V2 2

1860-1880
Perdas na 
safra (cli-

ma)

 Alteração de câmbio que favore-
ceu a produção nos anos de baixa 
sazonalidade biológica

V3 2
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1880 Perdas na 
safra (crise)

 Política de correção de déficit na 
balança de pagamentos devido 
à crise por meio de alteração de 
câmbio

V1; V3; 
V4 2

1889-1900
Período de 

encilha-
mento

 Reforma monetária do governo 
provisório concedeu o poder de 
emissão aos bancos causando 
expansão de crédito e posterior-
mente crédito externo

V2; V3; 
V4 1

1906-1922

Planos de 
Valorização 
I, II e III e 
Plano de 

Desenvolv. 
Permanente

 Compras maciças para forçar 
a alta no mercado; redução da 
oferta através da estocagem; em-
préstimos estrangeiros; criação 
da comissão do café; reforma 
bancária;

V1; V2; 
V3; V4 2

1922-1930
Crise eco-

nômica 
mundial

 Emissão da União;
 Compra e queima de café; alte-
ração cambial; consórcio com 
banqueiros estrangeiros; agencia 
permanente do café; implanta-
ção do quarto Banco do Brasil, 
Ministério da Agricultura;

V1; V3; 
V4 2

Fonte: dados da pesquisa

À luz do exposto, pode-se perceber a importância da produção e 
comercialização cafeeira e sua influência no crescimento e desenvolvi-
mento do país, no período correspondente ao caso 1. Vê-se, ademais, a 
influência da proteção Estatal sobre sua produção – reprodução do in-
teresse de manutenção de um país agroexportador. Ainda, é tácito per-
ceber imperiosa participação de raízes políticas dominadoras coloniais 
(e pós-coloniais), que se impuseram no período do auge cafeeiro, por 
meio da reprodução da relação do Estado com os empresários cafeicul-
tores – importante grau de proximidade e concomitância de interesses 
que conduziram grande parte das tomadas de decisões da política na 
república (ou mesmo antes dela).
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Quadro 02: Descrição analítica do caso 2 (complexos soja e carnes, en-
tre 1997 e 2013)

Período Evento Ações de Proteção do Estado Variá-
veis

Coefic. 
de Inten-

sidade

1997 Lei Kandir
 Desoneração do imposto ICMS para 
produtos da pauta de exportação sendo 
de base primaria e semimanufaturados

V1; V2 2

1998 Securitiza-
ção I

 Instabilidade macroeconômica resultou 
na inadimplência rural. Lei que reestru-
tura os empréstimos com dívidas venci-
das.

V3 2

1998 Desembolso 
BNDES

Soja-Carnes

 Desembolso pelo BNDES para subsi-
diar a produção e industrialização de 
soja e carnes

V1; V2 1 e 2

2012 Desembolso 
por cadeias

 Desembolso BNDES por cadeias de 
produção V1; V2 1

1999 Flutuação 
cambial

 Déficit na balança comercial o governo 
adotou a política de bandas cambiais e 
desvalorização cambial

V3 2

2002 Securitiza-
ção II

 Renegociação das Dívidas o governo 
assume parte da dívida agrícola e trans-
forma em títulos da dívida pública

V2; V1 2

2006
Renego-
ciação de 
dívidas

 Prorrogação de crédito e custeio V2 2

2002 Seguro 
Rural

 Seguro da produção com custo redu-
zido, por meio de auxílio financeiro do 
governo federal.

V2; V1 2
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2002

Novos ins-
trumentos de 
financiamen-

to (CDA, 
WA, LCA)

 Títulos de crédito do agronegócio por 
meio de capital privado V1 1

2006-
2013

Acordos 
com a Rús-

sia

 Fortalecimento do intercâmbio bilate-
ral entre países; solução de conflitos de 
fornecimento de produtos cárneos bra-
sileiros; compra de soja pela Rússia; fim 
do embargo às carnes bovinas gaúchas; 
liberação da importação de aves; habili-
tação de estabelecimentos de beneficia-
mento de produtos cárneos

V4 1

2010-
2013

Acordos 
com a Chi-

na

Promoção de investimento na infraes-
trutura de grãos; aumento de número 
de estabelecimentos brasileiros aptos a 
exportar; fortalecimento da cooperação 
em pesquisas.

V4 1

2012
Criação das 

Câmaras 
Setoriais

 Formulação de políticas relativas à pro-
dução de bens e serviços, harmonizando 
e transformando em propostas de ação 
os enfoques setoriais das partes atuantes 
da cadeia

V4 2

2005-
2009

Alterações 
nas taxas de 

câmbio

Efeitos positivos nos complexos de car-
nes e soja ao mudar a taxa de câmbio 
desvalorizando o real

V3 2

2006

Plano Agrí-
cola e Pecu-
ário (PAP) 

de 2006

 Apoio direto à comercialização de soja. 
Alocação de mais R$1 bilhão para sus-
tentar os preços da soja ao produtor, por 
meio de Prêmio de Risco de Opção Pri-
vada (Prop)

V3 2

2007-
2013

Tabela PAP 
2007-2014

 Aumento nos recursos disponibilizados 
para o crédito rural V1; V2 2

1998-
2013

Figuras 
Crédito 
Rural

 Aumento em programas de investimen-
to; crescimento no subsidio a custeio, 
investimento e comercialização

V1; V2 2

Fonte: dados da pesquisa
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O exposto no Quadro 2 demonstra o volume de ações (eventos) pro-
duzidos pelo Estado com vistas a impulsionar a produção e exportação dos 
produtos dos complexos soja e carnes, o que correspondeu a base para o 
crescimento de tais cadeias. Acredita-se que se, tais posturas e medidas não 
tivessem sido adotadas, é possível que o desempenho da balança comercial 
brasileira não alcançaria o êxito que se viu ao longo dos últimos anos.

4.2 Análise Comparativa dos Casos

Neste tópico, busca-se comparar os valores de produção dos seto-
res referente aos dois casos. Como a intenção é de se adequar os números 
de produção e se obter uma comparação fidedigna e que esteja conforme 
a realidade, a variável dependente “Y” referente ao café corresponde ao 
período que se inicia em 1901 e se encerra em 1929 (28 anos) e, no caso 2, 
referente aos complexos soja e carnes, conforme as informações obtidas, 
o período correspondente se inicia em 1995 e finda em 2013 (18 anos).

A Tabela 1 expõe os valores da produção nacional de cada setor 
referente a cada período e a média dos Coeficientes de Intensidade (GCP: 
Grau de Cobertura Proporcional) sobre a presença de proteção estatal.

Em relação aos dados referentes ao setor cafeeiro (caso 1), nota-
-se o aumento percentual de 177,55% na produção. Cabe ressaltar que, 
neste período, a comercialização de café estava enfrentando problemas 
com a superprodução da commodity, além daqueles provenientes dos 
mercados compradores externos. O Estado tomou medidas para que 
a o setor produtivo não alcançasse um nível de fragilidade econômica 
irreversível, promovendo a estocagem do produto e a compra de café, 
ou queima de cafezais. Ações que buscavam resguardar melhores preços 
do produto no mercado local.  A intenção de relembrar tais fatos é que 
mesmo com crise durante o período, o setor obteve um acréscimo na 
produção de 177,55%, o que comprova a importância do setor em ter-
mos econômicos e a consequente ação estatal para sua proteção.

Os valores referentes aos complexos soja e carnes (caso 2) apresen-
taram um aumento na produção de 271,57% e 197,55%, respectivamente. 
Tais valores, principalmente os do complexo soja são extramente represen-
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tativos, pois, em menos de 20 anos, o aumento da produção (em percen-
tual), ultrapassou o aumento do complexo carnes e, também, o aumento da 
produção nacional do café, descrito no caso 1, que abrangeu 28 anos - um 
período bem maior. Os dois complexos do caso 2 cresceram significativa-
mente, o que permite concordar com valores designados pelo GCP.

Tabela 01: Comparação entre a pontuação média atribuída às variáveis; 
o Grau de Cobertura Proporcional (GCP) e o desempenho da produção, 
por caso (Variável “Y”)

V 1 V 2 V 3 V 4 GCP) Produção Brasileira no Período (toneladas)
- Variável “Y” -

C
A

SO
  1

2,00 1,33 1,80 1,75 0,86

Café - Produção inicial: (1901):
 16.300.000 * (sacas 60 kg)
Café - Produção no final do período: (1929): 
28.941.000
Café - Variação percentual: 177,55%

C
A

SO
  2

1,62 1,75 2,00 1,33 0,83

Soja (grãos) – Prod. inicial (1995): 31.300.000**

Soja (grãos) – Prod. final (2013): 85.000.000***
Soja (grãos) – Variação percentual: 271,57%
Carnes – Prod. Inicial (1995): 11.580.000****

Carnes – Prod. final (2013): 22.876.000

Carnes - Variação percentual: 197,55%
 V1: Instrumentos econômicos de favorecimento direto dos produtores/exportadores (subsídios, linhas de 
crédito)
V2: Política de favorecimento aos bancos públicos e privados para financiamento da produção de commodi-
ties (garantias)
V3: Políticas macroeconômicas que favoreçam direta ou indiretamente a produção (alterações de câmbio, 
infraestrutura)
V4: Acordos bilaterais, agendas especiais, audiências, câmaras, para atender os interesses do setor e que 
favoreçam a produção e a comercialização de commodities
* FURTADO (2005, p. 174 e 178).
** BNDES (1998, p. 124).
*** Amazonas, L. – Conjuntura de Soja- CONAB, MAPA. 2013. Pg. 11.
**** Mendes (2014, p. 9).

Fonte: dados da pesquisa

O GCP traz o resultado dos valores atribuídos mediante a pre-
sença de medidas de proteção ao agronegócio na análise de cada um 
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dos casos - quanto mais próximo de 1, indica a presença de proteção. 
Para o caso 1, o valor encontrado do GCP foi de 0,86% e para o caso 2, o 
valor de 0,83%. Esses indicativos tiveram diferenças percentuais muito 
pequenas, embora maior para o caso 1.

Partindo do índice demonstrado pelo GCP, e a configuração de 
ocorrência dos valores em cada variável, chama a atenção o apresentado 
no caso 1: na variável 1, o Coeficiente de Intensidade expresso foi pleno 
(igual a 2,00). Ou seja, houve pleno apoio estatal por meio de instrumen-
tos diretos aos produtores/exportadores, o que destaca, em suma, como 
subsídio ao transporte de imigrantes europeus para virem trabalhar na 
economia cafeeira, correção do déficit na balança de pagamentos por 
meio de alteração de câmbio, o acordo identificado como Convênio de 
Taubaté, e os Planos de Valorização, além de outros instrumentos que 
compuseram as ações do Estado para beneficiar o setor cafeeiro. Diante 
disso, pode-se concluir que essa variável prevaleceu frente às demais.

Chamou a atenção ainda a variável 2 desse caso, pois a mesma 
apresentou resultado inferior frente às demais (1,33). Esse achado é cor-
respondente à política de favorecimento aos bancos públicos e privados 
para o financiamento da produção (garantias), o que, em suma, caracte-
rizou o período do encilhamento, por meio de uma reforma monetária 
no país, onde o governo concedeu o poder de emissão de recursos aos 
bancos, causando a expansão do crédito na economia. Em 1906 a refor-
ma bancária e as compras da safra pelo Estado (Convênio de Taubaté) 
também foram consideradas nessa variável.

As outras duas variáveis mantiveram um padrão próximo de 2,00, 
o que ressalta a importância delas para todo o desencadear do sucesso 
da produção.

No período correspondente à análise dos complexos soja e car-
nes (caso 2), as variáveis que mais se destacaram foram a variável 3, 
plenamente expressa, e a variável 4, com índice baixo, igual a 1,33. Na 
primeira situação, a variável referente às ‘políticas macroeconômicas 
que favoreceram diretamente ou indiretamente a produção’, é identi-
ficada, principalmente, pelos fatos ocorridos como apoio ao setor por 
intermédio do seguro rural, a flutuação cambial de 1999, além do Plano 
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Agrícola e Pecuário (PAP) de 2006, ocasião em que o governo apoiou 
diretamente a produção de soja com 1 bilhão de reais, além das inter-
ferências das alterações cambiais que beneficiaram o complexo carnes. 
Apesar da expressão plena dessa variável, acredita-se que a variável 2 
possa ter sido muito mais importante para o crescimento do setor, pois 
ocorreu por três vezes e assim obteve uma média um pouco inferior, 
mas bem próxima da plenamente expressa. 

No caso da variável 4, ‘acordos bilaterais, agendas especiais, au-
diências, câmaras, para atender os interesses do setor e que favoreçam a 
produção e a comercialização de commodities’, o índice encontrado foi 
inferior aos das demais, embora os acordos com Rússia e China foram 
criados com o propósito de favorecer o setor. Embora houvesse interes-
ses agrícolas em pauta, não se pode alegar de fato que as ações buscavam 
expansão na produção, mas sim interesses comerciais na abertura de 
mercados e suas transações.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa procurou abordar e comparar quais seriamas formas 
de articulação de proteção adotadas pelo Estado, direcionadas ao se-
tor de produção de commodities agrícolas. Buscou-se ainda confrontar 
as formas de proteção estatal sobre as principais commodities agrícolas 
atuais (soja e carnes) com a forma politicamente adotada no ciclo ca-
feeiro do início do século XX.

Atentando-se aos achados de que os valores do Grau de Cober-
tura Proporcional são muito próximos nos dois casos (0,86 e 0,83), e 
que, na situação do café, mesmo em tempos críticos, apresentou este um 
crescimento na produção. Da mesma forma, os complexos estudados 
dos anos recentes manifestaram também grande crescimento, pode-se 
dizer que a política de apoio às commodities avançaram no decorrer dos 
anos ao longo dos períodos correspondentes dos dois casos. Pode-se 
inferir que o Brasil carrega as heranças coloniais no que diz respeito à 
forma de conduzir a política econômica brasileira relacionada à produ-
ção agropecuária e sua comercialização.
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O estudo mostrou, portanto, que o Estado, em ambos os casos, in-
terveio para que suas principais fontes de capital pudessem permanecer tra-
zendo boas relações de troca, resultando em ganhos monetários para o país. 
Essa interação Estatal com o setor de produção de commodities sinaliza evi-
dente característica do Estado Nacional de defender o setor do agronegócio. 
Acredita-se ainda que esses atos contribuíram para que as conjunturas de 
produção de café, soja e carnes prosperassem ao longo do tempo no Brasil.
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APRESENTAÇÃO

Este capítulo analisa a relação entre autonomia, incremento da renda da 
propriedade e maior diversificação e a produção orgânica. Os dados são 
oriundos de survey realizado com 28 agricultores familiares produtores 
de leite no município de Marechal Cândido Rondon no Oeste do Para-
ná. Os empreendimentos familiares considerados na amostra estavam em 
fase de conversão para a produção orgânica. Os resultados evidenciam 
que na percepção dos agricultores entrevistados a produção orgânica 
está associada com maior autonomia, tanto no maior uso dos recursos da 
propriedade quanto na comercialização. Foram encontradas correlações 
positivas entre a utilização de insumos da propriedade com maior diver-
sificação da produção comercializada. Também foi encontrada correlação 
positiva entre a percepção de autonomia da produção orgânica e o maior 
uso de diferentes fontes de informação pelos agricultores. 
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1 INTRODUÇÃO

As cadeias curtas de suprimento de alimentos ou cadeias curtas 
de produção (do inglês Short Foof Supply Chain – SFSC), constituídas a 
partir do estreitamento das relações entre produtores e consumidores, 
podem promover a autonomia do agricultor familiar com maior uso 
dos recursos internos da propriedade e maior capacidade de agência 
na comercialização. Essa autonomia contribui para a superação do efei-
to ‘squeeze’ na renda do produtor, que resulta de custos de produção 
mais altos e preços de venda mais baixos (VAN DER PLOEG, 2008). 
Entretanto, são necessários estudos de caso e verificações tipológicas e 
comparativas mais amplas para uma avaliação mais precisa acerca dos 
benefícios gerados pelas cadeias curtas, analisando padrões evolutivos, 
impactos no longo prazo e tendências  futuras (RENTING; MARSDEN; 
BANKS, 2003). 

Embora muitos trabalhos sustentem que as cadeias curtas permi-
tem o desenvolvimento socioeconômico pela inserção dos produtores 
nos mercados (AGUIAR; DELGROSSI; THOMÉ, 2018), estudos cien-
tíficos acerca das cadeias curtas de produção devem permitir a avalia-
ção da sustentabilidade ambiental, econômica e social e, a partir disso, 
sua capacidade de promover o desenvolvimento rural (ILBERY; MAYE, 
2005). Assim, são necessários estudos mais abrangentes por diferentes 
correntes teóricas e ao longo das regiões geográficas do país (DUARTE; 
THOMÉ, 2015). 

Diante deste panorama, o capítulo apresenta análises socioeconô-
micas de dados fornecidos por produtores de leite, em fase de conversão 
para a produção orgânica, do Projeto Cultivando Água Boa, desenvol-
vido pela Itaipu Binacional. O objetivo foi analisar a relação entre auto-
nomia e a produção orgânica percebida pelos produtores, bem como o 
maior uso de recursos da propriedade e a maior diversificação também 
associados com a produção orgânica.



415AUTONOMIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA: PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO CONVENCIONAL 
EM CONVERSÃO PARA ORGÂNICO EM UNIDADES FAMILIARES NO OESTE DO PARANÁ

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Conceito e Dimensões Analíticas de Cadeias Curtas de Produção

A definição operacional ancorada em trabalhos seminais (MAR-
SDEN; BANKS; BRISTOW, 2000; RENTING; MARSDEN; BANKS, 
2003) é de que cadeias curtas são aquelas em que os alimentos são iden-
tificados e atribuídos a um produtor de forma que o número de inter-
mediários entre o produtor/agricultor e o consumidor seja mínimo ou 
nenhum. 

As dimensões analíticas constituem as variáveis explicativas para 
caracterizar as cadeias curtas de produção. Considerando a máxima me-
todológica de que os conceitos devem ser discriminantes, é importante 
identificar os atributos e as propriedades das cadeias curtas de produ-
ção. Evidentemente, não se trata de restringir as variáveis explicativas 
apresentadas ao fenômeno das cadeias curtas de produção, pois alguns 
dos conceitos que fazem parte das dimensões analíticas, também, pode-
riam ser utilizados para a análise de cadeias produtivas convencionais. 
Algumas das dimensões vão além da caracterização e podem ser con-
sideradas condições causais para explicar resultados ou impactos das 
cadeias curtas de produção.  

Renting et al. (2003) identificam duas dimensões principais nas 
cadeias curtas de produção. A primeira diz respeito aos mecanismos 
gerados para estender as relações no tempo e no espaço. Em outros ter-
mos, o processo de passagem, quando ocorre, de um tipo de interação 
face-à-face entre produtor e consumidor para relações espacialmente 
estendidas. A segunda dimensão tem a ver com as diferentes definições 
e convenções de qualidade. 

Para a interação entre produtor e consumidor, as vendas diretas 
podem ocorrer na propriedade, por meio de feiras de produtores, en-
tregas de cestas no domicílio ou vendas pela internet. Nas relações de 
proximidade espacial, pode haver cooperação entre produtores para co-
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mercialização em lojas próximas em que vários produtos são vendidos 
a partir de uma marca regional comum. Uma outra forma são coopera-
tivas de consumidores que se organizam para comprar dos produtores 
locais. 

No caso das relações estendidas no tempo e no espaço, os pro-
dutos são vendidos para consumidores fora da região de produção, que 
por sua vez não possuem experiências com a região onde eles são pro-
duzidos. São especialidades regionais, cujos mercados podem se situar 
em outras regiões do país ou até mesmo em outras partes do mundo.

As cadeias ainda são consideradas curtas pelo fato de os consu-
midores terem informações sobre os produtores, a região e os métodos 
de produção. Tais informações tornam os produtos diferenciados dos 
produtos industrializados homogêneos e ‘commoditizados’. Os grandes 
problemas desse tipo de cadeia curta são a reputação e a coordenação 
entre os atores envolvidos para que as convenções de qualidade tenham 
credibilidade junto aos consumidores.

Para a agência do produtor, as iniciativas de identificação dos 
produtos podem ter um efeito negativo ao conferir maior proeminência 
ao papel do tertius. Ou seja, um outro ator responsável por um selo, 
marca ou convenção que assegure a reputação e credibilidade do pro-
duto. A agência aqui se refere tanto à ação dos indivíduos em um nível 
micro como a agência coletiva em que os produtores criam identidades 
coletivas e partilham valores e sentidos de ação (BALESTRO, 2017). Os 
valores partilhados que facilitam a ação coletiva se expressam em aspec-
tos como o produzir de forma orgânica, as associações entre este tipo 
de produção com maior saúde, o maior poder decisório conferido aos 
produtores nestes sistemas de produção. 

A segunda dimensão identificada por Renting et al. (2003) possui 
duas variáveis. A primeira é o vínculo entre os atributos de qualidade 
do produto e o lugar de produção. Ou seja, o local é um atributo per se. 
As condições naturais e as tradições culturais são dispositivos essenciais 
para definir a qualidade do produto. A segunda variável são os proces-
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sos de produção associados às preocupações ecológicas, ambientais e 
culturais dos consumidores. Para além dos selos de ‘orgânico’, a variável 
inclui produtos tidos como mais naturais, mais em sintonia com a pre-
servação de tradições culturais ou da paisagem. Assim, uma variável 
expressa a qualidade vista por atributos geográficos e a outra expressa a 
qualidade vista por atributos ambientais e naturais fundamentalmente. 

Organizando em tipos de relações espaciais para comparar os 
atributos de uma cadeia agroalimentar convencional com uma cadeia 
agroalimentar alternativa, Sonnino e Marsden (2006) também contri-
buem com questões que poderiam ser consideradas dimensões de aná-
lise das cadeias curtas de produção, como mostra o Quadro 1. 

Quadro 01: Dimensões de análise para Cadeias Curtas de Produção
Dimensão Descrição

Relações dos pro-
dutores

•	 ênfase na qualidade - produtores encontram estratégias 
para capturar valor do terroir ou do processo de produção 

•	 novas associações de produtores
•	 novos nichos espaciais sócio-técnicos

Relações dos con-
sumidores

•	 conhecimento do local, produto e processo de produção 
pelo consumidor variam do espectro que vai da interação 
face-à-face às relações espaciais e temporais estendidas.  

Processamento e 
varejo

•	 processamento e comercialização local com alto grau de 
diversificação. Produtos são rastreados ao nível do produ-
tor e transparentes. As qualidades são espacialmente refe-
renciadas. 

Arquiteturas insti-
tucionais

•	 facilitação do governo local na construção da nova rede 
e da nova infraestrutura. Apoio de programas e políticas 
públicas. 

Arquiteturas asso-
ciativas 

•	 relacional, baseada na confiança e fundamentado regional-
mente. Organizado em rede e não de forma linear como 
em cadeias convencionais. Existência de processo de Com-
petição e colaboração. 

Fonte: adaptado de Sonnnino e Marsden (2006). 
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Nesse mesmo trabalho de 2006, Sonnino e Marsden destacam 
uma segunda fase de pesquisas em Cadeias Curtas de Produção (CCCs). 
Essa fase contribui para entender melhor os espaços nas quais elas sur-
gem, evoluem e competem com cadeias convencionais. As cadeias cur-
tas permitiriam reconfigurar as bases de recursos dos espaços rurais. 

A partir da relação entre construção social de mercado e cadeias 
curtas de produção, Ferrari (2011) identifica três trajetórias de cons-
trução de cadeias curtas de produção. Embora sejam analiticamente 
separadas, as três trajetórias podem se entrelaçar em distintos casos de 
cadeias curtas de produção. As trajetórias são a inovação na cadeia, a 
diferenciação de produtos e o enraizamento territorial. 

A inovação, mais precisamente entendida como produção de no-
vidades (novelty production) no sentido de Van der Ploeg et al. (2004), é 
um processo altamente localizado, dependente dos repertórios culturais 
locais e do ecossistema local. Diferentemente da inovação schumpete-
riana associada ao processo de acumulação de capital, a produção de 
novidade é algo que sempre caracterizou a coevolução entre agriculto-
res e os fatores de produção terra, trabalho e instrumentos de produção. 
Ela também depende de um conhecimento produzido localmente ou 
de soluções, mesmo organizacionais, que não são sempre passíveis de 
serem generalizadas a outros contextos.

Ainda para Van der Ploeg et al. (2004), a produção de novidades 
possui, tal como o processo de inovação, uma natureza evolucionária 
em que as rotinas são muito importantes. As rotinas são capacidades 
comportamentais armazenadas de um agir coletivo diante de certos 
estímulos (HODGSON, 2008) que, neste caso, podem ser entendidos 
como necessidades de resolver problemas na produção e comercializa-
ção a partir da base de recursos disponível. 

Na trajetória da diferenciação, os processos para diferenciar os 
produtos derivam da reconfiguração dos recursos produtivos e sociais 
para uma redescoberta ou desvelamento de atributos tradicionais (FER-
RARI, 2011). Neste sentido, a diferenciação se vincula com a terceira 
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trajetória de enraizamento territorial. Por fim, vale acrescentar uma úl-
tima dimensão analítica às cadeias curtas de produção. Essa dimensão 
não está restrita ao objeto das cadeias curtas, mas certamente é impor-
tante para entender processos de aprendizado social que ocorrem na ca-
deia. Trata-se da dimensão da governança reflexiva que, para Marsden 
(2013), ocorre quando:

a) os arranjos institucionais envolvem atores de vários níveis de 
governança e de várias origens epistêmicas tais como produ-
tores, ONGs de assistência técnica, organizações de apoio à 
comercialização e executores das políticas públicas.

b) existe um esforço para refletir e adaptar as crenças normati-
vas e cognitivas presentes nas mudanças organizacionais. São 
exemplos disso as mudanças para alterar a maneira de comer-
cializar os produtos, a transição para sistemas de produção 
agroecológicos ou não-convencionais e mudanças na visão de 
agricultura e das práticas adequadas de produzir.  

c) há formas que levem em conta e reconheçam entendimentos 
e enquadramentos alternativos para os problemas existentes. 

d) há tentativa de integrar abordagens múltiplas para as soluções 
dos problemas.

e) ocorrem processos de aprendizado de segunda ordem com 
consciência e capacidade de mudar os esquemas interpreta-
tivos.

Além das dimensões analíticas das CCCs, cabe explicitar o que 
seriam as variáveis respostas nos estudos deste tipo de cadeia. Com o 
emprego da metodologia comparativa orientado ao caso e dos processos 
ou mecanismos de causação, resultados que poderiam ser explicados no 
âmbito dessas cadeias são a criação de novos mercados na agricultura 
familiar, o aumento da sustentabilidade na produção, transformação e 
comercialização e a melhoria das condições sociais e econômicas dos 
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agricultores familiares. Outros exemplos de variáveis respostas (depen-
dentes) para os estudos de caso comparados em CCCs são a longevida-
de e o crescimento desses arranjos.  

2.2 Agricultura Orgânica

Segundo a Federação Internacional dos Movimentos de Agricul-
tura Orgânica (do inglês Intenational Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM, 2008), a agricultura orgânica pode ser conceitua-
da conforme segue:

Agricultura Orgânica é um sistema de produção que promo-
ve a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. Tem como base 
os processos ecológicos, biodiversidade e ciclos adaptados 
às condições locais, em alternativa ao uso de insumos com 
efeitos adversos. A agricultura orgânica combina a tradição, 
inovação e ciência de modo a ser benéfica para o espaço par-
tilhado, promove relacionamentos justos assegurando uma 
boa qualidade de vida para todos os envolvidos (IFOAM, 
2008, online).

A agricultura orgânica também tem sido tratada de forma abran-
gente, como coletivo, como explica Khatounian (2001). Segundo o au-
tor, a partir do crescimento do mercado de produtos ditos como alter-
nativos, foi necessário criar uma organização em nível internacional 
para o intercâmbio de experiências visando estabelecer os padrões mí-
nimos de qualidade para os produtos de todos os diferentes movimen-
tos. Principalmente a partir da criação da IFOAM, optou-se pelo uso 
do termo “agricultura orgânica” para designar o conjunto das propostas 
alternativas. 

Existe no meio científico uma certa confusão entre agroecologia e 
sistemas orgânicos de produção (FIGUEIREDO; SOARES, 2012). O sis-
tema orgânico se enquadra no contexto da agroecologia, sendo definido 



421AUTONOMIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA: PRODUÇÃO DE LEITE BOVINO CONVENCIONAL 
EM CONVERSÃO PARA ORGÂNICO EM UNIDADES FAMILIARES NO OESTE DO PARANÁ

como aquele que não permite: o uso de “agrotóxicos”, medicamentos 
químicos, hormônios sintéticos e de produtos transgênicos, restringe a 
utilização de adubos químicos, inclui ações de conservação dos recur-
sos naturais, e considera aspectos éticos nas relações sociais internas da 
propriedade e no trato com os animais (KHATOUNIAN, 2001). 

A origem dos diferentes tipos de agricultura alternativa não é 
exatamente precisa, já que é possível observar o surgimento de diferen-
tes práticas e linhas de estudos em diferentes países. Vários modelos 
alternativos de agricultura surgiram a partir da década de 20, antes mes-
mo da chamada Revolução Verde. 

As primeiras reações contra a prática da adubação química na 
agricultura intensificaram-se na Europa ainda no início do século XX. 
Porém, esses movimentos, permaneceram por muitos anos à margem 
da produção agrícola mundial, sendo que seus métodos sequer eram 
validados pela comunidade científica (EHLERS, 1996).

De acordo com Ormond et al. (2002), um dos pioneiros neste 
tema foi o inglês Sir Albert Howard, que observou a maneira com que 
camponeses indianos realizavam práticas agrícolas de compostagem e 
adubação orgânica, com resultados interessantes na recuperação da fer-
tilidade do solo.

Já Brandenburg (2002) atribui a origem do movimento à criação 
da agricultura biodinâmica e natural na Alemanha, por Rudolph Steiner 
em 1924. Ainda segundo o autor, foi percebido um movimento seme-
lhante na França em 1940, com a “agriculture bio-dynamique d’alimenta-
tion normale”, também chamada de biológica. Só depois, o mesmo relata 
o surgimento da agricultura orgânica propriamente dita, na Inglaterra 
no ano de 1946.

Para Ormond et al. (2002), a agricultura orgânica surgiu na 
Suíça, ainda na década de 30. O responsável foi Hans Peter Müller 
que desenvolveu sistemas de produção que visavam a proteção da 
natureza e a qualidade biológica dos alimentos, preconizando inclu-
sive o surgimento de fontes de energias renováveis e sustentáveis. 
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É importante ressaltar que a agricultura alternativa, na sua origem, 
também esteve associada a um pensamento filosófico, antroposófi-
co ou esotérico, como na Alemanha. Na Inglaterra teve um cunho 
de contestação política. Já na França, estava ligada aos movimentos 
reacionários aos padrões industriais de produção e consumo de ali-
mentos (BRANDENBURG, 2002).

No Brasil, o surgimento da agricultura alternativa coincide com 
o ressurgimento dos movimentos alternativos nos Estados Unidos e Eu-
ropa na década de 70, motivada por organizações politicamente enga-
jadas e com objetivo de transformação social, já que o contexto era de 
uma política agrária altamente excludente (BRANDENBURG, 2002). 

Há alguns anos, os movimentos de agricultura alternativa vêm se 
multiplicando em todo o mundo. A área mundial cultivada pela agri-
cultura orgânica passou de 11 milhões de hectares cultivados por 200 
mil produtores, em 1999, para 57,8 milhões de hectares cultivados por 
2,7 milhões de produtores, em 2016 (LERNOUD; WILLER, 2018). O 
mesmo estudo aponta que em 2016 haviam no Brasil cerca de 750 mil 
hectares cultivados por mais de 10 mil produtores.

3 METODOLOGIA

A região escolhida para o estudo é a Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraná III (Figura 1), que conta com a intervenção da Itaipu Binacional 
em diversas ações de desenvolvimento no meio rural, como o programa 
Cultivando Água Boa. Tal programa, entre outras ações, fomenta a con-
versão da produção convencional para orgânica junto aos agricultores 
locais, a partir de alterações tecnológicas propostas pelas equipes de as-
sistência técnica contratadas. Os beneficiários diretos do programa são 
aproximadamente de 1.000 agricultores familiares, sendo 500 famílias 
assentadas pela reforma agrária e mais de 700 propriedades com adesão 
à agricultura orgânica.
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Figura 01: Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III

Fonte: Itaipu (2015a).

A Bacia Hidrográfica do Rio Paraná III está situada na região oes-
te do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Possui uma área aproximada 
de 8 mil km², composta por afluentes que desaguam diretamente no Rio 
Paraná, onde está situado o Lago de Itaipu, na confluência com o Rio 
Iguaçu. Há 29 municípios no entorno da bacia e aproximadamente 1 
milhão de habitantes (ITAIPU, 2015a). 

Como forma de amenizar os expressivos efeitos adversos sociais 
e ambientais causados pela construção da usina, diversas iniciativas 
têm sido observadas na região, sejam coordenadas ou não pela Itaipu 
Binacional. O programa Cultivando Água Boa constitui uma iniciativa 
socioambiental da Itaipu Binacional para o enfrentamento e mitigação 
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das mudanças climáticas, que estão diretamente relacionadas com as 
diferentes possibilidades de uso da água (ITAIPU, 2015b). 

A pesquisa foi realizada através da aplicação de um questioná-
rio estruturado específico, tipo survey, a 28 produtores de leite em fase 
de conversão para a produção orgânica assistidos pelo programa Cul-
tivando Água Boa. Além da coleta de informações socioeconômicas, 
produtivas e de comercialização, foram levantadas informações sobre o 
ambiente institucional que os produtores estão inseridos.

A localização das propriedades está dividida entre os municípios 
de Ramilândia/PR (13 propriedades), Diamantina do Oeste/PR (8 pro-
priedades), São Miguel do Iguaçu/PR (4 propriedades), Medianeira/PR 
(2 propriedades) e Mundo Novo/MS (1 propriedade).

O conceito de autonomia foi operacionalizado por meio de va-
riáveis sobre a utilização de recursos da propriedade pelos agricultores, 
o grau de diversificação da produção comercializada e uma bateria de 
itens variáveis que mediram a percepção dos agricultores na relação en-
tre agricultura orgânica e autonomia. Com estas variáveis foi possível 
construir três índices relacionadas com a autonomia; a) índice de utili-
zação de insumos, b) índice de diversificação da produção comerciali-
zada e c) índice de autonomia na produção orgânica. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A intervenção da proposta pelo programa Cultivando Água Boa 
contribuiu para redução no uso de insumos químicos, manejo das pas-
tagens, medicamentos alopáticos e tratamento com os animais. Outras 
tecnologias que não necessariamente estão relacionadas à produção or-
gânica foram implementadas, tais como a divisão das áreas de forragem 
em piquetes, o sombreamento e maior disponibilidade de água aos ani-
mais e a disposição correta dos resíduos domésticos e produtivos.

Dentre os 28 produtores entrevistados, 26 são assentados da re-
forma agrária. Todos têm como principal atividade a produção de leite; 
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a mão-de-obra é predominantemente familiar e a área das propriedades 
varia de 10 a 28,5 hectares. O número de vacas leiteiras foi de 9 a 45, sen-
do a média de 20 vacas por propriedade. A área média de pastagem da 
amostra foi de 9,98 ha, variando de um mínimo de 2 até 19 ha de pasta-
gem. Na distribuição de frequência da lotação dos animais por hectare, 
a categoria mais frequente é de um animal e meio por hectare, com 33%. 
Somando com a categoria de resposta um animal por hectare, ambas 
formam 48,1%. Chama atenção que 51,9% dos respondentes estão com 
uma taxa de lotação maior que dois animais por hectare, que pode ser 
considerado um bom resultado. Martha Junior et al. (2003) relata que 
a lotação menor que 1,5 animais/hectare em pastejo rotacionado pode 
ser considerada baixa, mesmo que a média brasileira esteja próxima a 1 
animal/hectare. 

Os insumos da propriedade mais utilizados de acordo com o 
percentual de respostas foram esterco (22%), preparos homeopáticos 
(14,6%), caldas para controle de insetos (13,8%) e biofertilizantes lí-
quidos com 11,4% das respostas. Percebe-se que há um espaço para 
ampliação do número de agricultores que utilizam os insumos como 
para a maior variedade de insumos utilizados. Foi criado um índice 
de utilização de insumos1 da propriedade que resultou da soma pa-
dronizada (de ‘0’ a ‘1’) da quantidade de respondentes que utilizam 
insumos. A média deste índice para os produtores entrevistados foi de 
0,49. A metade dos agricultores entrevistados utiliza mais de quatro 
tipos de insumo da propriedade.  A produtividade média foi de oito li-
tros/animal/dia com um mínimo de 3,25 e um máximo de 13 litros. A 
média está acima do observado para o estado do Paraná em 2013, que 
foi de aproximadamente 6,8 litros/animal/dia, e bem acima da média 
do Mato Grosso do Sul que é de aproximadamente 2,7 litros/animal/
dia (CILEITE, 2016). 

1 Este índice considerou a utilização dos seguintes insumos: soro de leite, estercos, compostos 
orgânicos, caldas para controle de insetos, biofertilizantes líquidos, fosfato natural, massa de 
mandioca, preparados biodinâmicos, cinza de madeiras, extratos de plantas, preparados ho-
meopáticos e cama de frango. 
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Foi solicitado que os produtores expressassem sua opinião quan-
to a produtividade da pecuária de leite orgânica. Metade considera que a 
produção orgânica tem rendimento menor do que a produção conven-
cional, 30% igual e 20% superior. Talvez os produtores tenham a própria 
situação como parâmetro de comparação, ou seja, antes das interven-
ções propostas pelas equipes contratadas pelo Cultivando Água Boa os 
produtores adotavam práticas rudimentares e com pouca instrução téc-
nica, considerada por eles mesmos como convencional. 

Outra informação relevante foi que 71,4% dos produtores não 
souberam informar o custo de produção por litro de leite. Dentre os 
que informaram, a média foi de R$ 0,32/L, variando de R$ 0,05/L a R$ 
0,50/L. Este é um problema recorrente em pequenas produções, refle-
tindo a dificuldade em se implementar  ferramentas de gestão, sendo 
inclusive, necessário apurar o custo mínimo apontado de R$ 0,05/L. A 
grande maioria dos respondentes (67.9%) também não soube informar 
a margem de lucro obtida por cada litro de leite. Dentre os que soube-
ram informar, a margem de lucro pode ser dividida conforme Figura 2. 

Figura 02: Distribuição dos intervalos de margem de lucro por litro de 
leite (%)

Fonte: dados da pesquisa
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Com relação à renda dos produtores, o intervalo mais frequen-
te de renda de atividades agrícolas e pecuárias é de R$ 1.357,00 a R$ 
2.712,00 por mês. Essa foi a resposta dada por 67,9% dos produtores. 
Entre as rendas não agrícolas, o intervalo mais frequente foi de até R$ 
678 (o que equivalia a um salário mínimo quando a pesquisa foi reali-
zada em 2013), sendo que 25% deles não possuem fontes de renda não-
-agrícolas.  

Dentre os produtos mais comercializados2, constam o leite 
(21,6%), frutas (16%), hortaliças e milho (13,6%), mandioca (12,8%) 
e feijão e mel (7,2%). Observa-se que a produção é razoavelmen-
te diversificada, principalmente se for levado em consideração que 
dos produtos que não o leite, são produzidos para consumo próprio. 
Chama atenção também que apenas 4% das respostas se referem a 
algum tipo de transformação do leite na fabricação de queijos. Seria 
necessário estimular uma maior diversificação da produção, provo-
cando sinergias positivas entre as tecnologias produtivas e reduzindo 
os riscos associados. Foi criado um índice de diversificação a partir 
de dez produtos3. O valor médio do índice foi de 0,5. A grande maio-
ria dos respondentes comercializa três ou mais produtos (67,9%). 
Em ambos os índices criados, a medida de confiabilidade (Alfa de 
Cronbach) foi em torno de .6, indicando uma confiabilidade ade-
quada para estudos de caráter exploratórios. A correlação entre os 
índices de diversificação e de utilização de insumos da propriedade 
foi de .3974. A correlação sugere a associação de duas medidas de 
autonomia, de acordo com Van der Ploeg (2008), sendo  elas o maior 
controle sobre os recursos do processo de produção e a diversifica-
ção do que é produzido. 

2 Frequência das respostas múltiplas. A frequência corresponde ao percentual de respostas para 
cada item e não de respondentes. 

3 Para a construção do índice, foram utilizados dez produtos – Leite, Queijo, Embutidos, Horta-
liças, Milho, Soja, Frutas, Mandioca, Feijão e Mel. O índice foi construído a partir dos respon-
dentes que afirmaram comercializar estes diferentes produtos. Foi construído a partir de uma 
variável dummy ‘1’ sim e ‘0’ não. 

4 Sig. em 0,04. 
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Em relação ao destino dos diferentes produtos, percebe-se maior 
concentração em um único tipo de organização. Tal informação é coe-
rente com a maior participação do leite dentre as diferentes produções. 
Conforme Tabela 1, os laticínios concentram 60% das respostas. As fei-
ras e vendas diretas, importantíssimas para o processo de autonomia 
dos agricultores familiares no mercado, respondem juntas por 11,7% 
das respostas. Desde a implementação do programa Cultivando Água 
Boa, foram realizadas 16 feiras orgânicas para venda e divulgação de 
produtos e definidos cinco pontos de venda fixos de produtos orgânicos.

Tabela 01: Destino da produção comercializada pelos produtores5

Tipo de organização (%)

Laticínio 60

PAA 9,3

Venda direta ao consumidor 7

PNAE 7

Cooperativa 4,7

Feiras 4,7

Merenda escolar do município 4,7

Fonte: dados da pesquisa.

Também deve ser destacada a venda para mercados institucio-
nais, como o PAA e o PNAE e merenda escolar do município, represen-
tando juntos 21%. Foi relatado pelos produtores que a comercialização 
através do PAA já foi maior, e que recentemente alguns produtores não 
têm conseguido escoar sua produção através do programa. Mesmo as-
sim, todos foram unânimes em relatar a importância em ter mais esta 
opção, sobretudo para as frutas e hortaliças. Ao considerar os canais de 
comercialização que caracterizam as cadeias curtas de produção (feiras, 

5 Frequência das respostas múltiplas. A frequência corresponde ao percentual de respostas para 
cada item e não de respondentes. 
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vendas diretas e mercados institucionais), eles respondem por 32,7% 
das respostas o que é um pouco mais da metade da frequência de res-
postas das vendas para o laticínio. 

As ações institucionais são fundamentais para estimular e fomen-
tar o encurtamento das cadeias, devendo ter como foco os consumidores 
e uma produção sustentável (RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). 
Na Europa, a expansão das cadeias curtas de suprimento de alimentos 
no continente europeu foi alavancada, entre outros, pelas adequações 
no ambiente institucional realizadas no âmbito da Política Agrícola Co-
mum (PAC) da União Europeia, especialmente aquelas propiciadas a 
partir da publicação do Regulamento 1527/99 (ILBERY; MAYE, 2005).

A aquisição direta de produtos agrícolas produzidos por agricul-
tores familiares ou pelas suas organizações, como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE), certamente contribui para a expansão das cadeias curtas 
de produção. As compras públicas apresentam grande capacidade de 
induzir o desenvolvimento sustentável das cadeias curtas de produção 
(ILBERY; MAYE, 2005).

Quando perguntados sobre a participação mais ampla em polí-
ticas públicas, o PAA aparece com 42,1% das respostas, seguido pelo 
PNAE com 35,1% das respostas e o Luz Para Todos com 8,8%. Também 
deve ser mencionada a baixa participação dos respondentes no progra-
ma bolsa família, com apenas 7% das respostas, habitação rural com 
5,3% e programa de irrigação com 1,8%. 

Nos casos das respostas relacionadas à participação no PAA e 
PNAE, foi observado que alguns produtores, mesmo não comerciali-
zando constantemente, se dizem participantes e com interesse em co-
mercializar com mais frequência. 

Além da diversificação e maior utilização de insumos na proprie-
dade, pode-se observar pela Tabela 2 a percepção positiva da relação 
entre variáveis típicas da autonomia de Van der Ploeg (2008) e a produ-
ção orgânica. 
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Tabela 02: Percepção sobre autonomia associada com a produção orgâ-
nica

Variável Média arit-
mética*

As condições de trabalho com a produção orgânica são menos preju-
diciais à saúde do produtor. 9,6

A produção orgânica reduz os impactos ambientais (água, solo, flo-
restas, etc). 9,5

A produção orgânica ajuda a manter a fertilidade do solo da proprie-
dade. 9,4

A produção orgânica fornece mais flexibilidade para o produtor usar 
os recursos da propriedade. 8,3

A produção orgânica diminui os custos de produção ao permitir uma 
maior utilização dos recursos que estão na propriedade. 8

A produção orgânica aumenta a renda do produtor. 7,9

A produção orgânica dá mais espaço para o produtor criar coisas 
novas (novas técnicas de plantio e de manejo) 7,9

A produção orgânica diminui a dependência do produtor no mo-
mento de comercializar a sua produção porque ele não fica sob o 
controle de uma única empresa agroindustrial.

6,5

Fonte: dados da pesquisa. * Varia de um ‘1’ discordo fortemente a ‘10’ concordo forte-
mente. 

As médias das variáveis relacionadas com a renda do produtor, o 
maior uso dos recursos da propriedade e maior flexibilidade para com-
binar o uso dos recursos corroboram a percepção dos agricultores de 
que este sistema de produção contribui para a maior autonomia. Tendo 
em vista que os respondentes concentram sua comercialização de leite 
no laticínio, é coerente que a variável relacionada com a menor depen-
dência na comercialização tenha a média mais baixa (6,5). As médias de 
concordância mais altas se referem à saúde do agricultor familiar e aos 
impactos ambientais, todas elas com médias acima de ‘9’. 

A partir das variáveis relacionadas com a maior autonomia do 
produtor no sistema orgânico de produção, foi construído um índice 
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de autonomia na produção orgânica (com validade de 0,7 para o alfa de 
Cronbach). A média aritmética deste índice para a amostra de respon-
dentes foi de 7,8. Isto indica uma percepção positiva da associação entre 
a produção orgânica e a maior autonomia dos agricultores familiares. 
Quando se considera a frequência do uso de informações de diferentes 
fontes como produtores vizinhos, cooperativa e organizações relaciona-
das com a extensão rural, há uma correlação positiva entre a intensidade 
do uso da informação6 de .610 (sig. em 0,002). Ou seja, quando maior 
a intensidade do uso de informações para melhorar ou diversificar a 
produção orgânica, maior é a concordância de que este sistema de pro-
dução contribui para a maior autonomia do produtor. 

No que diz respeito às organizações das quais os produtores par-
ticipam, há um destaque relevante de participação em cooperativas e 
no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (Tabela 2). 
Também chama atenção o percentual de agricultores que participa de 
redes de certificação de produtos orgânicos (42,9%). No entanto, perce-
be-se que o grau de associativismo dos respondentes não se traduz em 
uma ação de construção de mercado, considerando que as feiras, vendas 
diretas ao consumidor e mercados institucionais respondem por per-
centuais abaixo de 10% da amostra, com exceção do PNAE com 10,5%. 

Tabela 03: Organizações das quais participa

Organizações
Sim, como 
membro 
ativo (%)

Sim, mas 
como membro 
não ativo (%)

Não par-
ticipa

Cooperativa 60,7 28,6 10,7

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. 57,1 32,1 10,7

Redes de certificação de produtos orgâ-
nicos. 42,9 3,6 53,6

Redes de produção orgânica. 28,6 3,6 67,9

6 A variável relativa ao uso de informação para melhorar e/ou diversificar a sua produção de 
orgânicos possui uma escala de ‘1’ a ‘10’, '1' indica 'Nunca' e '10' indica 'Sempre'.
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Redes de comercialização 25,0 3,6 71,4

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 7,1 3,6 89,3

Organização Não-Governamental 7,1 7,1 85,7

Outra. 3,6 3,6 92,9

Fonte: dados da pesquisa.

Os agricultores familiares são facilmente excluídos das demandas 
provenientes da evolução do mercado (WOLLNI; ZELLER, 2007) e, in-
dependentemente da forma de cooperação, devem integrar estruturas 
organizacionais que permitam a manutenção das atividades produtivas 
em nível competitivo. Formas alternativas de organização empresarial 
podem mitigar desvantagens competitivas inerentes à alguns empreen-
dimentos, sobretudo aqueles familiares (VALENTINOV, 2007). 

Assim, novas formas associativas e de cooperação econômica 
tanto na fase inicial das atividades produtivas como na fase pós colheita, 
no armazenamento dos produtos agrícolas, poderiam ser mais adequa-
dos à uma fatia importante da agricultura familiar brasileira e de outros 
países (MOYANO-ESTRADA; ANJOS, 2001). 

A participação em redes que estejam relacionadas com a produ-
ção e comercialização de produtos orgânicos poderia reduzir custos de 
transação e favorecer a certificação da produção. Da amostra estudada, 
apenas um terço dos produtores possui a certificação, todas pelo Orga-
nismo Participativo de Avaliação da Conformidade (OPAC). A falta de 
certificação cria barreiras para a construção da confiança por parte dos 
consumidores. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A autonomia enquanto controle da base de recursos existentes 
na propriedade que permite uma redução da dependência do agri-
cultor familiar em relação aos recursos externos à propriedade con-
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trolado, em geral, por grandes empresas está associada com a tran-
sição para um sistema orgânico de produção. A percepção de maior 
autonomia com o sistema orgânico de produção também está asso-
ciada com a maior intensidade no uso de informações que derivam 
das estruturas sociais nas quais os agricultores estão inseridos, sejam 
elas informais como no caso das relações com vizinhos e conhecidos 
ou formais como no caso das cooperativas e das organizações de ex-
tensão rural. 

Por outro lado, a autonomia enquanto maior capacidade do 
agricultor construir os seus mercados por meio de canais de comercia-
lização direta ao consumidor ou por meio dos mercados institucionais 
ainda não se revelou uma realidade para os produtores de leite pes-
quisados. O baixo desenvolvimento destes mercados aponta para uma 
limitação estrutural da caracterização de uma CCC. No entanto, estas 
cadeias não implicam apenas a comercialização, mas também a cria-
ção de maior autonomia de espaço de manobra para o processo deci-
sório e aprendizado no âmbito da produção. Neste sentido, a análise 
dos dados permitiu a identificação, ainda que de forma exploratória, 
de relações entre o uso de insumos na propriedade e a diversificação 
da produção, bem como a percepção da relação entre autonomia e 
produção orgânica. 

Em que pese às limitações da pesquisa no que tange ao tamanho 
da amostra, pode-se dizer que os resultados da análise contribuem 
para a construção de indicadores e de variáveis que possam verificar 
a relação entre o conceito de autonomia nas CCCs. Como não são 
muitos os estudos empíricos quantitativos que utilizam o conceito de 
autonomia, acredita-se que o capítulo contribua com futuras pesqui-
sas em torno das CCCs. Parece haver uma avenida de pesquisa pro-
missora que situa o sistema de produção orgânico em relação aos te-
mas chaves do desenvolvimento rural como o caso dos processos de 
recampesinização. 
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Os diferentes volumes da coleção Estudos em Agronegócio foram 
elaborados a partir de contribuições de pesquisadores de diversos pro-
gramas de pós-graduação do Brasil. Com a consolidação da rede de 
pesquisa sobre desenvolvimento rural sustentável e agronegócio, identi-
ficou-se a necessidade de construir uma agenda estratégica de pesquisa 
com enfoque regional a ser implementada de forma colaborativa, e em 
longo prazo, por pesquisadores de diferentes instituições. 

Este texto sistematiza essa agenda estratégica de pesquisa cons-
truída por pesquisadores, discentes e coordenadores de programas de 
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pós-graduação de diferentes instituições dos estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e do Distrito Federal em encon-
tro realizado em Goiânia nos dias 3 e 4 de outubro de 2018. A agenda 
foi finalizada posteriormente por meio de colaborações entre os autores 
com o objetivo de potencializar esforços e investimentos realizados na 
região.  

A consolidação de uma agenda de pesquisa científica estratégica 
para o Brasil Central implica a identificação dos problemas e poten-
cialidades para o desenvolvimento regional e a construção de conhe-
cimentos efetivos para resolver problemas e fomentar potencialidades 
existentes. Desafios específicos da região demandam conhecimentos e 
soluções locais e pressupõem cooperação para superar assimetrias em 
relação às regiões mais desenvolvidas do país. Nesse aspecto, os poten-
ciais regionais, como existência de diferentes sistemas produtivos e dis-
ponibilidade de recursos naturais, são pontos de partida fundamentais.

Mas há desafios a serem superados para a efetivação de uma 
agenda de pesquisa que contemple a diversidade do Brasil Central. De-
safios à pesquisa com atenção aos temas regionais incluem: 1) constru-
ção de empatia do pesquisador com os agentes regionais, 2) superação 
da prioridade dada a agendas externas (donnor-driven research approa-
ch), 3) formação crítica do pesquisador, 4) consideração das demandas 
dos produtores rurais locais e regionais, e 5) produção científica efetiva 
sobre os temas importantes para os estados do Brasil Central. Uma vez 
consolidados os estudos propostos, os resultados, construídos em par-
ceria com os agentes locais, devem ser divulgados para além dos meios 
acadêmicos, em contato direto com os produtores.   

Contudo, os alicerces para a concretização dessa agenda já fo-
ram construídos com a implantação de universidades públicas e priva-
das e de instituições de pesquisa na região. Pesquisas realizadas nessas 
instituições apresentam enorme potencial para apoiar o desenvolvi-
mento sustentável do Brasil Central com mitigação dos impactos am-
bientais e sociais das atividades produtivas. As fundações de amparo à 
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pesquisa sediadas na região são fundamentais para o fomento à agen-
da proposta. Avançar para a consolidação de uma rede de pesquisa 
que seja interlocutora das demandas locais, em torno de temas emer-
gentes e cruciais para o desenvolvimento sustentável, é o caminho em 
direção a um futuro mais digno e com menos desigualdade para as 
gerações futuras. 

Nas seções a seguir, defende-se a geração de resultados efetivos 
de pesquisas voltadas para superar os desafios e para fomentar as poten-
cialidades regionais. Para tanto, é apresentado um manifesto em favor 
de uma agenda de pesquisa regional de caráter modernista. Em seguida, 
temas cruciais à dinâmica regional são apresentados a partir dos seguin-
tes eixos: desenvolvimento rural, gestão produtiva, inovação e produção 
sustentável. Ao final, são discutidas oportunidades para a implementa-
ção da agenda de pesquisa proposta a partir da atuação de um conjunto 
de instituições de pesquisa e de ensino superior sediadas nos estados do 
Brasil Central.

Manifesto por uma Agenda de Pesquisa Modernista

É fundamental priorizar uma agenda de pesquisa de caráter mo-
dernista para apoiar a (re)descoberta do Brasil, ajudando a fortalecer 
uma identidade genuinamente nacional e regional, porém, crítica da 
realidade. Estamos à véspera do centenário do movimento modernis-
ta na cultura brasileira, iniciativa que deu início à formação de uma 
identidade nacional ao falar do Brasil para os brasileiros, buscando a 
eliminação definitiva do complexo de colonizados. 

Diante dos avanços incontestes no campo cultural, vale perguntar 
se há algo a ser comemorado no campo científico. Se o paralelo é pos-
sível, deveríamos ter também avançado em nosso conhecimento sobre 
a realidade brasileira, sobre seus problemas e soluções. Mas a ciência 
feita no Brasil ainda precisa avançar muito no tratamento das questões 
regionais e nacionais com um enfoque próprio. Para contribuir com o 
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desenvolvimento regional, a ciência precisa ser redirecionada em gran-
de medida. 

Para o desenvolvimento rural regional, ao mesmo tempo em que 
existem grandes avanços, há muito potencial que ainda precisa ser va-
lorizado. O primeiro desafio a ser superado é revelar a diversidade de 
formas de produção e, consequentemente, as diferentes possibilidades 
de desenvolvimento. Como exemplo, o desenvolvimento da agricultu-
ra familiar pela via da modernização/integração não abrangerá a maior 
parte dos agricultores (ALVES; ROCHA 2010; GUANZIROLI; DI SA-
BBATO 2014); para a maioria dos agricultores familiares as soluções de 
desenvolvimento ainda precisam ser construídas a partir de potenciais 
locais (MEDINA et al., 2015). A competitividade do agronegócio bra-
sileiro não será garantida pela expansão do modelo agrícola atual para 
novas fronteiras agrícolas com a redução do “Custo Brasil”; ela passa 
principalmente pela ampliação da participação do capital nacional nas 
cadeias produtivas existentes no país (MEDINA et al., 2016). 

Para isso, a ciência precisa avançar no tratamento das questões 
regionais e nacionais com enfoque próprio. Dificilmente encontraremos 
nos países desenvolvidos lições sobre como promover o desenvolvimen-
to dos assentamentos rurais do Brasil, por exemplo. Em muitos casos, a 
lições trocadas entre os países do hemisfério Sul terão maior chance de 
acerto do que as lições obtidas a partir das experiências do hemisfério 
Norte (SEN 2018; WIGGINS 2015). Como exemplo, parte importante 
das alternativas de desenvolvimento para o Cerrado e para a Amazônia 
será necessariamente construída nessas próprias regiões. Finalmente, 
será necessário garantir a geração de resultados efetivos de pesquisa 
para aproveitar os potenciais existentes.

Temas Estratégicos para Pesquisa

Esta agenda estratégica de pesquisa para o desenvolvimento rural 
sustentável do Brasil Central foi construída a partir dos seguintes eixos 
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temáticos: desenvolvimento rural, gestão produtiva, inovação e produ-
ção sustentável. 

Desenvolvimento Rural/ Regional

o Agregação de valor aos produtos do campo projetando a re-
gião como fornecedora de produtos in natura e de produtos 
processados de alto valor a partir de matérias-primas reno-
váveis; 

o Fomento a arranjos produtivos potenciais e a iniciativas pro-
missoras de empreendedorismo rural. A apoio à integração 
entre instituições de pesquisa e ensino e arranjos produtivos 
para estimular cooperação e competitividade; 

o Diversificação econômica nas regiões rurais (diferentes siste-
mas produtivos agropecuários, energias renováveis, turismo 
rural, ecoturismo, entre outros);

o Construção de indicadores de impactos de políticas públicas 
no desenvolvimento regional. Políticas públicas, política fiscal 
e repercussão sobre as cadeias produtivas do agronegócio. Im-
portância das políticas públicas voltadas ao apoio às comuni-
dades residentes no entorno das unidades de conservação de 
uso integral ou sustentável;

o Valorização dos modos de vida e dos sistemas produtivos 
existentes no território, resgatando o papel das comunidades 
locais no desenvolvimento sustentável;

o Organização fundiária em favor do desenvolvimento rural 
com garantia de direitos e acessos à saúde, à educação e a la-
zer; 

o Sucessão familiar incluindo os jovens no projeto de desenvol-
vimento a partir da identificação de alternativas para atrair e 
manter os jovens no campo.
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Gestão Produtiva e Competitividade 

o Estratégias para a ampliação da participação dos grupos re-
gionais e nacionais nas cadeias produtivas do agronegócio 
feito no Brasil. Hoje existe prevalência dos grupos multina-
cionais no controle das cadeias produtivas, mas a expansão do 
agronegócio no país oferece oportunidades para o crescimen-
to da participação de grupos nacionais;

o Alternativas para a inclusão socioprodutiva de agricultores e 
agroextrativistas marginais às cadeias produtivas do agrone-
gócio. Possibilidades de mercados alternativos incluem pro-
dutos e formas de abastecimento diferenciados como são os 
casos das cadeias curtas de comercialização e dos produtos 
processados;

o Avaliação das estratégias de cooperação para competitividade 
(coopetição – cooperar internamente para competir externa-
mente). Atenção a capacidades produtivas e de gestão enfoca-
das na produção, no beneficiamento na qualidade e na certifi-
cação de produtos;

o Estudo de competências empreendedoras. Essas competên-
cias revelam oportunidades de novos negócios, potenciali-
zam a formação de redes de indivíduos e organizações e são 
campo para o aprimoramento da capacidade de gestão dos 
produtores;

o Marketing e comportamento do consumidor. As mudan-
ças relacionadas ao consumidor exige uma nova aborda-
gem de marketing baseada na percepção de valor pelo 
consumidor, uma vez que este é o elemento que molda 
práticas e comportamentos dos agentes integrantes de ca-
deias produtivas;

o Mercados e suas estruturas. Competição e concentração nas 
cadeias produtivas;
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o Acompanhamento do mercado internacional e suas implica-
ções para o Brasil – construção de cenários a partir da teoria 
do equilíbrio geral.

Inovação/Tecnologia

o Matérias-primas de fontes renováveis para produção indus-
trial. Energias renováveis, explorando os potenciais de bio-
combustíveis de diferentes gerações;

o Inovação de processo: atualização e adaptação de processos. 
Há grande potencial para avanços de competitividade por 
inovações de processos considerando as caraterísticas do 
agronegócio consolidado no Brasil em que a inovação de pro-
duto muitas vezes é feita nos países sede das multinacionais;

o Aspectos sanitários na produção de produtos de origem ani-
mal - pesquisas interdisciplinares sobre manejos sanitários, 
epidemiologia e controle de doenças (salmonelose, campilo-
bacteriose, listeriose, tuberculose, etc.) nas fases de produção 
animal e de processamento dos produtos alimentícios, garan-
tindo uma produção agropecuária segura; 

o Segurança alimentar. Orientação técnica sanitária à produção 
de produtos de origem animal e vegetal. Segurança alimentar 
na pós-colheita, no armazenamento e no transporte;

o Bioprospecção da biodiversidade para a valorização do Cerra-
do. Valorização dos conhecimentos tradicionais das comuni-
dades do Cerrado.

Produção Sustentável no Cerrado

o Monitoramento das mudanças no uso do solo provocadas pela 
expansão agropecuária e alternativas para conter o avanço do 
desmatamento e da erosão;
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o Avaliação e quantificação dos serviços ecossistêmicos em 
agroecossistemas. Os ecossistemas naturais proveem serviços 
ecossistêmicos (ex. polinização e controle da erosão) que be-
neficiam a produção agropecuária. A quantificação desses ser-
viços facilitará a conscientização sobre a importância da con-
servação dos ecossistemas para o desenvolvimento sustentável 
do agronegócio;

o Desenvolvimento e avaliação de indicadores de sustentabili-
dade de sistemas de produção agropecuária. É fundamental 
o reconhecimento de métricas indicadoras de impactos am-
bientais visando o diagnóstico e o monitoramento das ativi-
dades. Igualmente importante é o estudo sobre a transferência 
dos indicadores no espaço e no tempo visando identificar os 
limites e as potencialidades da aplicação de protocolos de ava-
liação ambiental;

o Desenvolvimento de alternativas para mitigação das emis-
sões de gases de efeito estufa. Visando enfrentar os desafios 
inerentes às mudanças climáticas, é necessário que as con-
sequências dos processos envolvidos no agronegócio sejam 
avaliadas sob o prisma das emissões de gases do efeito estufa. 
Também é importante buscar alternativas para a mitigação 
das emissões;

o Alternativas para proteção da biodiversidade e dos recursos 
naturais em áreas de consolidação do agronegócio. As áreas 
utilizadas para agricultura e pecuária influenciam as espécies 
de ocorrência restrita a remanescentes de vegetação nativa, 
mas também constituem manchas de habitat para diversas 
espécies em agroecossistemas. Nesse contexto, a conserva-
ção da biodiversidade requer o conhecimento dos padrões 
de distribuição, persistência e dispersão da biodiversidade, 
considerando as áreas agrícolas como partes importantes da 
paisagem. Essa abordagem pode contribuir para o desenvolvi-
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mento de estratégias de produção que minimizem os impac-
tos sobre a biodiversidade e os recursos naturais, garantindo 
a manutenção da integridade biológica das comunidades e 
ecossistemas;

o Uso e apropriação da água, incluindo manejo de irrigação em 
sistemas de cultivo alternativos e que usam água de forma 
mais eficiente;

o Produção, beneficiamento e conservação sustentável de pro-
dutos do Cerrado (frutas, hortaliças e grãos);

o Alternativas para o uso indiscriminado e/ou inadequado 
de defensivos agrícolas, como sistemas de alertas, produ-
ção integrada ou modelos de previsão de pragas e doenças 
- Em vista às frequentes resistências de pragas a produtos 
químicos, o uso de inseticidas biológicos à base de mi-
crorganismos entomopatogênicos é uma alternativa visto 
que os agentes selecionados são encontrados no ambiente 
natural, são hospedeiro-específicos e, por isso, não pro-
movem desequilíbrios ambientais ou comprometem a 
saúde humana;

o Alternativas agroecológicas para a produção no Cerrado.

Oportunidades para a Implementação de Agenda Regional de Pes-
quisa

A região do Brasil Central possui programas de pesquisa conso-
lidados e com excelência em diferentes áreas relacionadas ao desenvol-
vimento regional sustentável. Esses programas iniciaram a construção 
de uma rede de colaboração com vistas a buscar possibilidades para 
atender a agenda de pesquisa proposta. A implementação da agenda 
passa pelo apoio das agências estaduais e federais de amparo à pesquisa 
e também pelo esforço dos pesquisadores das diferentes instituições de 
ensino e pesquisa. O envolvimento dos programas de pós-graduação é 
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importante não somente como catalisador da produção científica, mas 
também na formação de recursos humanos sensíveis aos desafios apre-
sentados e capacitados para atuação efetiva na sua superação. É funda-
mental a atuação em redes entre universidades para a consolidação do 
conhecimento em alto nível com impacto no setor produtivo e na socie-
dade. Os programas possuem especialidades complementares que têm 
resultado em contribuições importantes no desenvolvimento regional a 
partir das seguintes temáticas:

Desenvolvimento Rural/Regional

o Desenvolvimento Regional/UFT – Palmas – pesquisas em 
matérias-primas renováveis, agronegócio com agregação de 
valor em favor do desenvolvimento local; 

o Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (TECCER)/
UEG - Anápolis – pesquisas em território, estado e sociedade, 
cidades, expressões culturais e extensão rural, elaboração de 
banco de dados sobre povos tradicionais, sistemas de infor-
mação, agroecologia, bioprospecção; 

o Direito Agrário/UFG – Goiânia - conflitos no campo, desa-
propriação agrária e uso de agrotóxico, fundamentos da posse 
e propriedade, direito agroalimentar, territórios e desenvolvi-
mento;

o Mestrado Profissional e Desenvolvimento Regional/Unial-
fa – Goiânia - análise de eficiência, concentração, deman-
das tecnológicas, mapeamento da liberação de crédito, 
consideração da perspectiva da juventude nas propostas de 
desenvolvimento, concentração dos serviços bancários no 
território. Enfoque em estratégias de cooperação e compe-
titividade a partir de estímulo do setor organizado em ar-
ranjos produtivos locais.
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Gestão Produtiva e Competitividade 

o Agronegócio (PPAGRO)/UFG – Goiânia - enfoque em gestão 
e competitividade do agronegócio, agricultura familiar e meio 
ambiente;

o Agronegócios (PROPAGA)/UnB – Brasília - enfoque em ava-
liação de políticas públicas, sistemas produtivos, produção or-
gânica, cadeias curtas, organização do agronegócio, cadeia de 
suprimentos, inovação; 

o Administração com Ênfase na Gestão do Agronegócio/UFMS 
– Campo Grande - enfoque em negócios, controle gerencial, 
governança organizacional, diálogos entre stakeholders e com-
portamento do consumidor; 

o Gestão e Tecnologia Ambiental/UFMT – Rondonópolis - enfo-
que em gestão dos sistemas ambientais e dos processos ambien-
tais desses sistemas, orientadas ao desenvolvimento tecnológico.

Inovação/Tecnologia

o Desenvolvimento Rural Sustentável/UEG - São Luiz de Mon-
tes Belos - produção animal, vegetal e gestão e extensão rural 
atendendo a demanda local por tecnologias acessíveis; 

o Tecnologias e Processos Sustentáveis/IFG – Goiânia - energias 
renováveis, gerenciamento de resíduos, modelagem de siste-
mas ambientais, fontes alternativas de água; 

o Engenharia Agrícola (PPGEA)/UEG - Anápolis - agroin-
dústria, tecnologia da produção agrícola, recursos hídricos e 
saneamento ambiental, secagem e armazenamento de grãos, 
tecnologia de sementes, pós-colheita de frutas e hortaliças e 
relação máquina-solo-água; 

o Mestrado Profissional em Olericultura/IF Goiano - Morri-
nhos - manejo fitossanitário e sistemas de produção.



448 Gabriel da Silva Medina | Divina Aparecida Leonel Lunas Lima | Alcido Elenor Wander | Cíntia Neves Godoi | Clara Morato Dias | 
Fabrício Barreto Teresa | André José de Campos | Luis Otávio Bau Macedo| Karim Marini Thomé | José Wellington Abreu Pereira 
| Waldecy Rodrigues | Sônia Milagres Teixeira | José Elenilson Cruz

Produção Sustentável no Cerrado

o Recursos Naturais do Cerrado (RENAC)/UEG - Anápolis - 
identificação dos impactos das atividades agropecuárias sobre 
biodiversidade e estratégias de mitigação, serviços ambientais 
das propriedades rurais, agroecologia; 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural (MADER)/UnB – 
Planaltina - acompanhamento dos impactos socioambientais 
do avanço da fronteira agrícola (concentração fundiária, con-
flitos, desmatamento);

o Ciências Ambientais (CIAMB)/UFG - Goiânia - monitora-
mento das dinâmicas do uso do solo, antropização do Cerra-
do, conservação da biodiversidade.

Esta proposta de rede de pesquisa está em sintonia com a função 
dos programas de pós-graduação envolvidos de fortalecer a pesquisa e a 
investigação de temáticas de pesquisa no âmbito da realidade regional. 
Na presente proposta, também foram consideradas as necessidades do 
contexto social nos quais os programas estão inseridos. 

Esta agenda permite uma vasta gama de oportunidades em lon-
go prazo. Vislumbra-se a oportunidade de fortalecer a adequação das 
cadeias produtivas locais e agentes públicos às práticas sustentáveis de 
produção e de geração de renda. Nesse ponto, identificou-se a premên-
cia de fortalecimento da interação entre os diferentes atores nos âmbi-
tos produtivos e de gestão que possibilitem a competitividade sistêmica 
aliada à sustentabilidade de longo prazo. Os desafios não se resumem 
à articulação com a produção de larga escala sob a gestão empresarial 
mas, principalmente, com os arranjos produtivos locais, baseados na 
produção familiar e coletiva com menos acesso a conhecimentos e tec-
nologias. 

Além disso, a rede de pesquisa poderá dar suporte à atuação de 
profissionais que se encontram inseridos em distintas instituições. Para 
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isso, a rede privilegiará abordagens capazes de apreensão e de interação 
com desdobramentos locais articulados com processos globais, nacio-
nais e regionais, sob prismas interdisciplinares, criativos, críticos e ino-
vadores.
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deral de Lavras (UFLA) e Graduado em Agronomia pela Universidade 
Federal Rural da Amazônia (UFRA). Professor da UFRA e docente do 
Programa de Pós-Graduação em Agronomia (PGAGRO/UFRA). De-
senvolve pesquisas em economia agrária e dos recursos naturais, mé-
todos quantitativos em economia e gestão do Agronegócio. Currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1517009704490133.

MARIA JULIA PANTOJA 
Doutorada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, Mestrada em 
Psicologia e Graduada em Psicologia, todos pela Universidade de Brasília 
(UnB). Professora da Universidade de Brasília (UnB). Desenvolve pesqui-
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sas em aprendizagem no trabalho, comportamento humano nas organi-
zações, redes sociais em contextos organizacionais, inovação e competiti-
vidade. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/0011938955607677.

MARIA LÚCIA BAHIA LOPES
Doutorada em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), Mestrada em Economia pela Universidade da Amazônia (UNA-
MA) e Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA). Economista da Coordenadoria de Sustentabilidade, 
Meio Ambiente e Estudos Econômicos, do Banco da Amazônia (BASA). 
Docente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 
Ambiente Urbano (Mestrado) da UNAMA. Desenvolve pesquisas em 
economia rural, cadeias produtivas e meio ambiente. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4629419656109116.

MARILUCE PAES DE SOUZA
Pós-Doutorada em Administração pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), Doutorada em Ciências Socioambientais 
pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Mestrada em Engenharia 
de Produção e Especialista em Gestão de Recursos Humanos, ambos 
pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Graduada em 
Administração pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Profes-
sora da UNIR, com atuação na graduação e Pós-Graduação (Mestrado) 
em Administração (PPGA/UNIR). Desenvolve pesquisas em sistemas 
agroambientais, redes de cooperação e arranjos interorganizacionais, 
desenvolvimento sustentável da Amazônia, empreendedorismo e ino-
vação social, cadeias produtivas e arranjos produtivos locais. Currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4629419656109116.

MARLON VINÍCIUS BRISOLA
Pós-Doutorado pela Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 
de Buenos Aires, Argentina, Doutorado em Ciências Sociais e Mes-
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trado em Ciências Agrárias, ambos pela Universidade de Brasília 
(UnB), Mestrado em Administração de Empresas e Graduado em Me-
dicina Veterinária, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Professor da Universidade de Brasília (Unb) com atuação 
no Programa de Pós-graduação em Agronegócios (PROPAGA/UnB). 
Desenvolve pesquisas em história econômica comparada, desenvol-
vimento regional e institucional no âmbito dos sistemas agroindus-
triais no Brasil e América Latina. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/3935425474102940.

MAURO EDUARDO DELGROSSI
Pós-Doutorado em Medidas de Segurança Alimentar pela FAO, Dou-
torado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas (UNI-
CAMP), Mestrado em Economia Agrária pela ESALQ/USP. Professor 
da Universidade de Brasília (UnB) e docente dos Programas de Pós-
-Graduação em Agronegócios (PROPAGA/UnB) e Gestão Pública 
(PPGP/UnB). Desenvolve pesquisas em segurança alimentar, agri-
cultura familiar, novo rural, pluriatividade, emprego rural, desen-
volvimento rural e pobreza rural. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/7311193008631856.

MATHEUS BORATTO NASCIMENTO CAMPOS 
Mestrado em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB) 
e Graduado em Gestão do Agronegócio pela Universidade Fe-
deral de Viçosa (UFV). Desenvolve pesquisas em agricultura fa-
miliar e energias renováveis. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/0810142569515553.

MOISÉS VILLAMIL BALESTRO
Pós-Doutorado em Ciências Humanas pela Goethe Universität Frankfurt 
am Main (Alemanha), Doutorado em Ciências Sociais pela Universida-
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de de Brasília (UnB), Mestrado em Administração e Graduado em Le-
tras, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Professor da Faculdade de Agronomia e Veterinária (FAV/UnB) e do-
cente do Programa dos Programas de Pós-Graduação em Estudos Com-
parados sobre as Américas (PPGECsA/UnB). Desenvolve pesquisas em 
sociologia econômica com ênfase em diversidades do capitalismo no 
Sul global, construção de mercados, inovação e desenvolvimento. Cur-
rículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5043432252216418.

MÔNICA DE NAZARÉ CORRÊA FERREIRA NASCIMENTO
Mestrada em Economia pela Universidade da Amazônia (UNAMA) 
e Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do 
Pará (UFPA). Professora da Universidade Federal Rural da Amazônia 
(UFRA). Desenvolve pesquisas em gestão do agronegócio, meio am-
biente e planejamento e desenvolvimento regional. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7574360534897798.

NAISY SILVA SOARES
Doutorada e Mestrada em Ciência Florestal e Graduada em Ciências 
Econômicas, todos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Profes-
sora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e Coordenado-
ra do Programa de Pós-Graduação em Economia Regional e Políticas 
Públicas da UESC. Desenvolve pesquisas em economia florestal com 
ênfase em mercados, preços e comercialização. Currículo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1731706608106563.

NÍRIA COSTA ASSIS
Mestrada em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB) e Gra-
duada em Gestão de Agronegócios (UnB). Desenvolve pesquisas em 
competitividade e sustentabilidade do agronegócio. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0486643356494572.
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PAULO ROBERTO SOARES
Mestrado em Gestão e Estratégia em Negócios e Graduado em Enge-
nharia Química, ambos pela Universidade Federal Rural do Rio de Ja-
neiro (UFRRJ). Analista de Qualidade Química da Companhia Esta-
dual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), com atuação em 
saneamento ambiental e implantação do Sistema de Gestão da Quali-
dade com base nas normas ISO 9001. Desenvolve pesquisas em cadeias 
produtivas e arranjos produtivos locais no agronegócio. Currículo Lat-
tes: http://lattes.cnpq.br/9623708760373096.

PAULO SILVANO MAGNO FRÓES JÚNIOR
Mestrando em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazô-
nia (UFRA), Especialista em (MBA) em Gestão Estratégica de Pessoas 
pela Faculdade Estácio do Pará (FAP) e Graduado em Agronomia pela 
UFRA. Desenvolve pesquisas em ciências agrarias e agronomia. Currí-
culo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1157722992311608.

REGIANE PINHEIRO DOS SANTOS MONTEIRO
Graduada em Agronomia pela Universidade Federal Rural da Ama-
zônia (UFRA), Técnica em Agronegócio pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR). Desenvolve pesquisas em monitora-
mento de doenças bacterianas, identificação e caracterização de bacté-
rias fitopatogênicas em hortaliças. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/0617009425604972.

REGINALDO SANTANA FIGUEIREDO
Pós-Doutorado em Modelagem e Simulação pela Texas University 
(EUA), Doutorado em Economia da Indústria pela Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Mestrado em Engenharia de Produção 
pela PUC-Rio, Especialista em Engenharia Nuclear e Graduado em en-
genharia de Materiais, ambos pela Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCAR). Professor da Universidade Federal de Goiás (UFG). Desen-
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volve pesquisas em gestão de risco em comercialização de commodities, 
learning organization, jogos de aprendizagem, modelagem e simulação 
de sistemas agroindustriais e gestão de cadeias de suprimentos. Currí-
culo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1098394550647665.

ROBÉRIO TELMO CAMPOS
Doutorado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), Mestrado em Economia Rural e Graduado em Agronomia, 
ambos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor do De-
partamento de Economia Agrícola da UFC. Desenvole pesquisas em 
economia, administração rural e projetos agrícolas, com ênfase em 
áreas de risco e de capacidade de pagamento por água bruta em pe-
rímetros irrigados do Nordeste. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/2652530418454016.

ROSEMAR JOSÉ HALL
Doutorado em Ciências Contábeis e Administração pela Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), Mestrado em Agronegócios pela Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Graduado em Ciên-
cias Contábeis pela UFMS. Professor da Universidade Federal da Gran-
de Dourados (UFGD). Desenvolve pesquisas em gestão de custos, agro-
negócio, finanças corporativas, competitividade e desempenho das or-
ganizações. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7624444891584011.

ROSEMEIRY MELO CARVALHO
Doutorada em Economia, Mestrada em Economia Rural e Graduada em 
Engenharia de Pesca, todos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Professora da UFC. Desenvolve pesquisas em economia da produção, 
comércio internacional e desenvolvimento econômico. Currículo Lat-
tes: http://lattes.cnpq.br/2689025321996677.
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SAIANE BARROS DE SOUZA 
Mestranda em Administração pela Universidade Federal de Rondô-
nia (UNIR), Especialista em Gestão de Finanças Empresariais pela 
Faculdade Nacional da Lapa (FAEL) e Graduada em Administração 
pelas Faculdades Integradas de Cacoal (UNESC). Professora do Insti-
tuto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia, (IFRO). 
Tem experiência em administração, gestão de Pessoas, gestão de 
Agronegócio e sustentabilidade. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5775822635702935.

SÉRGIO SAUER
Pós-Doutorado pelo International Institute of Social Studies (Holanda), 
Doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB), Mestra-
do em Filosofia da Religião pela School of Mission and Theology (No-
ruega) e Graduado em Filosofia pela PUC-Goiás. Professor da UnB e 
docente dos Programas de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desen-
volvimento Rural (PPG-Mader/UnB). Desenvolve pesquisas em socio-
logia rural, sociologia política e políticas governamentais, com ênfase 
em reforma agrária, terra e território, agricultura familiar, movimen-
tos sociais agrários e políticas públicas para o campo. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/2783679231462590.

SOCORRO TAYNARA BRAGA CRISTO
Graduada em Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia 
(UFRA). Desenvolve pesquisas em sistemas de produção sustentável na 
Amazônia. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2770273655312507.

SÔNIA MILAGRES TEIXEIRA
Pós-Doutorada pela University of Minnesota (Estados Unidos), Mestra-
da em Economia Rural pela University of Wisconsin (Estados Unidos) e 
Graduada (Bacharel e Licenciatura) em Matemática pela Universidade 
Federal de Viçosa (UFV). Desenvolve pesquisa em economia rural, im-
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pacto de tecnologias, qualidade e certificação de origem, e em compe-
titividade e sustentabilidade no agronegócio. Currículo Lattes: http://
lattes.cnpq.br/1596947832723945.

STELA MARES SANTOS
Mestrada em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB), Es-
pecialista em Gestão de Pessoas pela Faculdade CNEC Unaí e em Ges-
tão do Agronegócio pela Faculdade de Ciências e Tecnologia de Unaí 
(FACTU) e Graduada em Administração pela Faculdade CNEC Unaí. 
Desenvolve pesquisas em agricultura familiar e políticas públicas, de-
senvolvimento sustentável na agricultura. Currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7517653725458911.

THELMA JAKLINY MARTINS ARRUDA
Mestranda em Administração pela Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR), Especialista (MBA) em Gestão de Pessoas pela Faculdade da 
Amazônia (FAAM) e Graduada em Administração de Empresas pela 
Universidade Federal do Amazonas (UFRA) e em Turismo pela Univer-
sidade Nilton Lins. Atua profissionalmente com gestão de pessoas, trei-
namento e desenvolvimento de pessoal, vendas e marketing. Currículo 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4853729694712564.

THIAGO BRUNO DE JESUS SILVA
Doutorando em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Mestrado em Ciências Contábeis pela Universidade 
Regional de Blumenau (FURB), Especialista em Controladoria e Gra-
duado em Ciências Contábeis, ambos pela Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB). Professor da Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD). Desenvolve pesquisas em planejamento e controle organiza-
cional, estratégia, inovação, educação e ensino em contabilidade. Currí-
culo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5058637547449065.
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VINÍCIUS WANGINIAK OLIVEIRA
Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD). Possui experiência em contabilidade e administra-
ção, com ênfase em gestão agrícola e de processos. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6565994230118755.

WALDECY RODRIGUES
Pós-Doutorado em Economia, Doutorado em Estudos Comparados 
de Desenvolvimento e Mestrado em Economia, todos pela Universi-
dade de Brasília (UnB), e Graduado em Ciências Econômicas pela PU-
C-Goiás. Professor da Universidade Federal do Tocantins (UFT), com 
atuação no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional 
(PPGDR/UFT). Desenvolve pesquisas em economia e meio ambiente. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4330949239387871.

WARLEY HENRIQUE DA SILVA 
Mestrado em Agronegócios pela Universidade de Brasília (UnB), Es-
pecialista em Engenharia de Suprimentos pela Universidade Cândido 
Mendes e Graduado em Engenharia de Produção pela Faculdade CNEC 
Unaí.  Desenvolve pesquisas em logística de suprimentos e supply chain 
management no agronegócio, agricultura familiar e desenvolvimento 
sustentável. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7236173069594802.

WILLIAM LEE CARRERA DE AVIZ
Doutorando, Mestrado e Graduado em Agronomia, todos pela Uni-
versidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Desenvolve pesquisas 
em ciências agrárias e agronegócio. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/5103417712716500.

YASMINN DE CARVALHO FILIÚ BRAGA
Graduada em Gestão de Agronegócios pela Universidade de Brasília 
(UnB). Desenvolve pesquisas em história econômica e agronegócio. 
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5075523429351007.
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