
(ORGANIZADORES)

José Elenilson Cruz 
Sônia Milagres Teixeira 

Glaucia R. Machado Vieira

ESTUDOS EMESTUDOS EM

U N I V E R S I D A D E
FEDERAL DE GOIÁS

COLEÇÃO

PPAGRO

Agronegócio





(ORGANIZADORES)

José Elenilson Cruz 
Sônia Milagres Teixeira 

Glaucia R. Machado Vieira

ESTUDOS EMESTUDOS EM

U N I V E R S I D A D E
FEDERAL DE GOIÁS

COLEÇÃO

PPAGRO

Agronegócio



© 2016, José Elenilson Cruz, Sônia Milagres Teixeira  
e Gláucia Rosalina Machado (organizadores) 

Revisão 
Bruna Mundim Tavares

Fabiene Riâny Azevedo Batista

Projeto gráfico e capa
Cegraf UFG

Editoração eletrônica
Cegraf UFG

Vol. 1 por Kelps, Goiânia, 2014

 
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C955e  Cruz, José Elenilson 
        Estudos em agronegócio / José Elenilson Cruz;  Sônia Milagres Teixeira; 
Gláucia Rosalina Machado (Org.). – Goiânia : Gráfica UFG, 2016.
376 p. : il. – (Programa de pós-graduação em agronegócio ; v. 2)

        Inclui referências
        ISBN 978-85-495-0080-9
                         
        1. Sistemas de produção agrária. 2. Agronegócio no Brasil. 3. Exportação 
e desenvolvimento agrário. I. Título.

CDU (338.433/435)

Catalogação na fonte: Natalia Rocha CRB1 3054

DIREITOS RESERVADOS
É proibida a reprodução total ou parcial da obra, de qualquer for-
ma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia e por escrito 

da autora. A violação dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) é 
crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal

Impresso no Brasil
Printed in Brazil 

2016



A P R E S E N TA Ç Ã O
–

O agronegócio e o papel das universidades

O agronegócio tem sido há décadas uma das principais fontes de 
sustentação econômica e social do Brasil. As condições de clima, solo 
e extensão territorial; o grande número de produtores com potencial 
produtivo e os esforços conjuntos de instituições públicas e privadas 
direcionados ao desenvolvimento científico e tecnológico do setor dife-
renciam o Brasil de seus concorrentes e o torna um dos maiores produ-
tores e exportadores agrícolas do mundo. No entanto, existe uma série 
de desafios ao desenvolvimento sustentável do agronegócio brasileiro, 
como equilíbrio entre competitividade e sustentabilidade das cadeias 
produtivas, estratégias eficazes que melhorem o desempenho e apoio 
público ao setor.
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A superação de tais desafios deve ser vista como oportunidade e con-
dição fundamental para o futuro do agronegócio brasileiro. Nesse aspecto, 
pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, vinculados a progra-
mas de pós-graduação em agronegócio de universidades públicas brasi-
leiras, envidam esforços de inteligência e engajam-se em redes colabora-
tivas de pesquisas com o objetivo de contribuir para a competitividade e 
sustentabilidade do agronegócio do país. 

Tais pesquisas são fonte de conhecimento para o desenvolvimento 
de um agronegócio dinâmico e complexo que, no caso brasileiro, é ca-
racterizado pela diversidade de atores e especificidades. Essas carac-
terísticas refletem-se nos diversos temas explorados pelo conjunto de 
artigos deste segundo volume da Coleção do Programa de Pós-gradua-
ção em Agronegócio (PPAGRO). Os capítulos estão agrupados em três 
seções temáticas: competitividade das cadeias produtivas; sustentabi-
lidade dos sistemas de produção; diversidade dos produtores e assis-
tência técnica. 

Os artigos que tratam da competitividade das cadeias produtivas 
revelam potenciais e desafios para o crescimento do agronegócio brasi-
leiro. Foram identificadas as seguintes necessidades: 

• Organização da cadeia produtiva para garantir produtos 
de melhor qualidade (ver capítulo I de Vieira, Wander e 
Figueiredo); 

• Investimentos das empresas rurais em administração e orien-
tação comercial (ver capítulo II de Paes-de-Souza, Assunção, 
Martins, Franco e Melo); 

• Inovação para aumentar a participação dos produtos no mer-
cado (ver capítulo III de Lima e Soares); 

• Governança institucional na cadeia produtiva (ver capítulo IV 
de Matos, Filgueiras, Nascimento e Novaes);

• Investimentos estratégicos em infraestrutura logística para fa-
cilitar as exportações do setor (ver capítulo V de Zilli, Vieira e 
Souza).
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Os artigos que tratam da sustentabilidade dos sistemas produtivos 
destacam a relevância de se considerar estrategicamente os aspectos am-
bientais, sociais e econômicos do negócio. Os resultados mostram: 

• A importância do tema diante da grande quantidade de muni-
cípios com agronegócio desenvolvido, mas com baixos índices 
de sustentabilidade (ver capítulo VI de Leite, Macedo, Cândido 
e Costa); 

• Exemplos em que o desenvolvimento do agronegócio e a aglo-
meração industrial impactam positivamente a qualidade de 
vida da população local (ver capítulo VII de Silva, Macedo, Cân-
dido e Costa); 

• A situação atual e os avanços da responsabilidade ambiental 
no setor produtivo (ver capítulo VIII de Cruz); 

• O potencial que agricultores familiares assentados pela refor-
ma agrária têm para a produção sustentável (ver capítulo IX 
de Medina e Godar). 

Finalmente, os capítulos sobre a diversidade de produtores brasi-
leiros revelam a importância da assistência técnica para a promoção do 
desenvolvimento local. As discussões destacam: 

• Necessidade de considerar a grande diversidade de sistemas 
de produção existente no campo brasileiro (ver capítulo X de 
Mendes, Rosalem, Caetano e Teixeira); 

• Relevância de aspectos quantitativos e qualitativos para iden-
tificar os potenciais de diferentes produtores (ver capítulo XI 
de Paes-e-Souza, Souza, Martins, Maia e Silva); 

• Importância da assistência técnica para a promoção de novas 
tecnologias para o campo (ver capítulo XII de Azevedo, Osorio, 
Malafaia e Alves);

• Necessidade de abordagens inovadoras de assistência técnica 
e do auto-aprendizado para o apoio efetivo aos agricultores 
(ver capítulo XIII de Casimiro Filho, Freire, Melo e Mota). 
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Essas pesquisas, frutos de trabalhos de discentes, professores e pes-
quisadores de diversos programas de pós-graduação stricto sensu em 
agronegócio no Brasil, contribuem para a análise socioeconômica e para 
a melhor performance produtiva sustentável do agronegócio, indo ao 
encontro da missão do PPAGRO. Há mais de dez anos, pesquisadores do 
PPAGRO estudam as cadeias produtivas do agronegócio para identificar 
seus pontos de estrangulamento, descortinar oportunidades e melhorar 
sua competitividade. 

O sucesso desse esforço foi coroado com a aprovação em 2016, pela 
Capes/MEC, do curso de doutorado em Agronegócio da Universidade 
Federal de Goiás. O doutorado representa um marco na história do PPA-
GRO/UFG e vem consolidar, de forma decisiva, os esforços empreendi-
dos para elevar os níveis de formação de pesquisadores e de qualificação 
de profissionais para o agronegócio. 

José Elenilson Cruz
Sônia Milagres Teixeira
Gláucia Rosalina Machado
(Organizadores)

Prof. Dr. Gabriel da Silva Medina
Coordenador do PPAGRO/UFG
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Capítulo I

COMPETITIVIDADE DOS FRIGORÍFICOS EXPORTADORES 
DE CARNE BOVINA INSTALADOS NO ESTADO DE 
GOIÁS: UMA ANÁLISE SOB A ÓPTICA DA FIRMA

–
Glaucia Rosalina Machado Vieira

Alcido Elenor Wander
Reginaldo Santana Figueiredo

–

APRESENTAÇÃO

Devido à importância da cadeia de carne bovina para a economia goiana 
e da atualidade e relevância do tema, analisou-se de forma comparativa 
a competitividade de dois frigoríficos exportadores instalados no Esta-
do de Goiás. O Grupo Frigorífico A surgiu em 1957, em Barretos (SP). No 
Estado de Goiás são duas unidades, nos municípios de Palmeiras com ca-
pacidade de abate de 2.000 cabeças/dia, e Goianésia com capacidade de 
500 cabeças/dia. O Grupo Frigorífico B iniciou suas atividades em 1953, 
no município de Anápolis (GO). Em Goiás são três plantas, situadas nas 
cidades de Goiânia, Anápolis e Mozarlândia, com capacidade de abate de 
2.000, 500, e 2.000 cabeças/dia, respectivamente. A análise da compe-
titividade foi desenvolvida por meio de direcionadores e subfatores de 
competitividade, utilizando escala tipo Likert, variando de “muito favo-
rável” (+2) a “muito desfavorável” (-2), totalizando sete direcionadores e 
55 subfatores, que foram avaliados na óptica dos frigoríficos. Verificou-
-se que os frigoríficos, mesmo inseridos no mesmo recorte geográfico, 
possuem características diferentes quanto à estrutura física, estrutura 
econômica, gestão, participação de mercado, formato das transações, 
tipos de canais de distribuição, estrutura da distribuição no mercado ex-
terno, tipos de transportes, tipos de abate, dentre outros. Apesar dessas 
diferenças, as notas atribuídas aos direcionadores pelos representantes 
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dos dois grupos frigoríficos seguiram uma mesma tendência, onde a 
média ponderada dos direcionadores do Grupo Frigorífico A foi 1,0, e 
do Grupo Frigorífico B foi 1,02. Pode-se considerar que, na perspectiva 
dos representantes dos frigoríficos, os direcionadores analisados contri-
buem de forma positiva para a competitividade do segmento. 

1 INTRODUÇÃO 

O Estado de Goiás ocupa lugar de destaque no comércio nacional e 
internacional de carne bovina. No ano de 2010, o Estado apresentou um 
rebanho de 21,3 milhões de cabeças, com uma participação de 10,19% no 
total do rebanho brasileiro e 2,6 milhões de cabeças abatidas ( SEGPLAN/
GO, 2012). 

Sobre as exportações de carne bovina, é possível verificar o grande 
avanço do Estado de Goiás rumo à inserção no mercado internacional. 
No ano 2000 foi exportado 36.661.664 (US$ Free on board – FOB), pas-
sando para 566.874.498 (US$ FOB) no ano de 2010, apresentando uma 
variação percentual de 1.446%, segundo dados do Ministério de Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2009). 

Nos últimos anos, várias transformações vêm ocorrendo no mer-
cado mundial de carnes. Dentre essas transformações, observam-se: (i) 
incidência da Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE) na Europa; (ii) 
mudanças no comportamento dos consumidores internos e principal-
mente do mercado externo, que aumentaram suas exigências com re-
lação à segurança do alimento e questões de rastreabilidade; (iii) febre 
aftosa; (iv) deslocamento de unidades frigoríficas para os estados da re-
gião Centro-Oeste; (v) inovações tecnológicas; (vi) avanços sanitários; 
(vii) globalização da economia (viii) reflexos da crise financeira mundial 
(2008), que atingiram a cadeia da carne bovina nacional. Mesmo diante 
desse cenário, o Estado de Goiás vem apresentando crescimento nas ex-
portações de carne bovina e tem contribuído para o superávit da sua ba-
lança comercial. Os ganhos competitivos beneficiam toda a cadeia, que 
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é composta genericamente pelos segmentos: fornecedores de insumos; 
produção pecuária; abate e processamento, e distribuição e consumo. As 
mudanças acima impõem novas maneiras de organização, desempenho 
e articulação entre todos os agentes da cadeia de carne bovina. 

Assim, apresentam-se os seguintes questionamentos: Qual a situ-
ação atual da competitividade dos frigoríficos exportadores de carne 
bovina do Estado de Goiás? Quais e como os fatores de competitividade 
os diferenciam? Que fatores contribuem de forma positiva e quais im-
pedem, ou contribuem de forma negativa, para a competitividade dos 
frigoríficos? 

O objetivo geral do presente trabalho é realizar uma análise compa-
rativa da competitividade de dois frigoríficos exportadores instalados 
no Estado de Goiás. 

Os objetivos específicos são: identificar os direcionadores e subfa-
tores que impactam de forma mais relevante a competitividade do seg-
mento abate e processamento; mensurar a competitividade dos frigorí-
ficos sob a perspectiva do próprio segmento.

Utilizou-se uma abordagem qualitativa e quantitativa, buscando 
mensurar a competitividade através de direcionadores e subfatores de 
competitividade. A avaliação de cada subfator foi realizada por repre-
sentantes dos frigoríficos. Informações obtidas nas entrevistas com os 
agentes-chave e dados secundários foram utilizados como complemento 
às análises.

O presente artigo foi estruturado em três tópicos, além da introdu-
ção e considerações finais. O primeiro tópico discute o conceito de com-
petitividade e trata do modelo analítico utilizado. No segundo tópico 
são descritos os métodos e procedimentos. No último tópico são apre-
sentadas as avaliações dos direcionadores realizadas pelos frigoríficos, 
bem como informações complementares às análises. Como fechamento, 
algumas considerações gerais são apresentadas, destacando as contri-
buições realizadas pelo presente trabalho e sugestões para pesquisas 
futuras.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Competitividade 

O termo competitividade tem sido definido em uma variedade de 
conceitos. De um extremo, têm-se definições que dão ênfase aos “as-
pectos econômicos e técnicos” da competitividade e objetivam a men-
suração de forma imediata, partindo do pressuposto que concorrência 
e competitividade são intercambiáveis. No outro extremo, existem de-
finições que abrangem também os aspectos “sociopolíticos e culturais”, 
transcendendo a noção de concorrência (MULLER, 2006). 

O primeiro grupo de autores (FEENSTRA, 1989; DURAND; GIORNO, 
1987; VAN DUREN; MARTIN; WESTGREN, 1991; ABBOT; BREDAHL, 1992), 
que tratam a competitividade sob o “enfoque econômico”, fundamentam-
-se na teoria de David Ricardo (teoria clássica de comércio internacional) 
e utilizam esses pressupostos para examinar e explicar a competitivida-
de. A competitividade sob a ênfase da economia é vista como “concor-
rência”, que é definida como parte da disputa econômica e a habilidade 
de competir, o que gera rivalidade entre grupos de vendedores. A distin-
ção entre concorrência e competitividade poderia ser feita ao considerar 
esta última como um conjunto de condições para que ocorra a concor-
rência. Dessa forma, a concorrência seria o resultado da competitividade 
( MULLER, 2006). O enfoque econômico predomina na literatura especia-
lizada e busca medir de forma quantitativa a competitividade.

No outro extremo, existem definições que além dos aspectos econô-
micos, abrangem também os aspectos sociopolíticos e culturais. Um dos 
principais autores dessa vertente foi o economista Fernando Fajnzylber, 
que durante as décadas de 1980 e 1990, apresentou a ideia de competi-
tividade sistêmica sendo a mesma bem aceita e aplicada em estudos e 
em políticas públicas e industriais no Brasil. O mesmo, entretanto, não 
fez o uso explícito do termo “competitividade sistêmica”, mas, segun-
do Suzigan e Fernandes (2003, p. 8) “foi um dos primeiros economis-
tas a sistematizar os fatores sistêmicos da competitividade”. Fajnzylber 
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cunhou os termos competitividade “autêntica” e competitividade “espú-
ria”. A primeira é resultado do aumento da competitividade devido ao 
progresso técnico, enquanto a segunda é conseguida através de baixos 
salários, desvalorização cambial, subsídios, etc. Após o estudo dos mais 
importantes fatores condicionantes de competitividade internacional 
de alguns países líderes industriais, definiu a competitividade sistêmica 
como: as empresas estão inseridas no mercado internacional, no entan-
to, não há competição apenas de empresas. Há competição de sistemas 
produtivos, regras institucionais e esquemas organizacionais, nos quais 
a empresa constitui um componente importante, porém, integrada em 
uma rede de vinculações com o aparelho educacional, a infraestrutura 
tecnológica, as relações de gestores e trabalhadores, o sistema institu-
cional público e privado, o sistema financeiro, etc. (FAJNZYLBER, 1988, 
p. 22-23 apud SUZIGAN; FERNANDES, 2003).

Além destas duas ênfases, parte da literatura trata do tema sob o en-
foque do gerenciamento estratégico. Nessa tendência, destaca-se o tra-
balho de Porter (1989). Os autores que coadunam da abordagem “Porte-
riana” se pautam nas pesquisas desenvolvidas por Michel Porter na área 
de estratégia competitiva, partindo do ponto de análise das cinco forças 
e estratégias genéricas (liderança em custo, diferenciação e enfoque) 
buscando entender como as empresas as colocam em prática, levando 
em consideração o meio ambiente no qual está inserida, com enfoque 
também nos concorrentes (PORTER, 1989; MULLER, 2006; SCHNEIDER; 
CARNEIRO; SERRA; FERREIRA, 2009).

O trabalho de João, Claro, Jesus e Salguero (2010) comparou as previ-
sões do modelo diamante de Porter (1990) e o modelo do duplo diamante 
de Rugman e D´Cruz (1993) com dados empíricos do setor de carne bo-
vina no Brasil e na Argentina. O modelo de Porter consiste em analisar a 
competitividade a partir de quatro condicionantes: condições de fatores; 
condições de demanda; indústrias correlatas e de apoio; e estratégia, es-
trutura e rivalidade interna das empresas. Os países que apresentam tais 
condicionantes de forma mais desenvolvida proporcionam às empresas 
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vantagens competitivas. Já Rugman e D´Cruz afirmam que o modelo de 
Porter é relevante, mas não pode ilustrar a natureza das atividades mul-
tinacionais das empresas de um país. No contexto da globalização as em-
presas de um determinado país podem se favorecer mais da estrutura 
de suas operações internacionais do que do diamante de seu país de ori-
gem. Após as análises, João et al.(2010) concluíram que as previsões dos 
elementos dos modelos citados acima apresentaram inconsistências par-
ciais ou totais, quando comparados com os dados empíricos. 

Verifica-se, portanto, que a discussão sobre competitividade é com-
plexa e ainda não há um consenso acerca da sua conceituação. O presen-
te trabalho considera que a competitividade é a capacidade de um dado 
sistema produtivo obter “rentabilidade” e manter “participação de mer-
cado” no âmbito interno e externo, de maneira sustentada, utilizando 
desta forma as definições de Van Duren, Martini e Westgren (1991). No 
contexto brasileiro, essas definições vêm sendo utilizadas pelo Grupo 
de Estudos e Pesquisas Agroindustriais (GEPAI) da UFSCar (BATALHA; 
SOUZA FILHO, 2009). Os autores elegeram um conjunto de fatores, que 
foi chamado de “direcionadores de competitividade”, divididos em qua-
tro grupos: fatores controláveis pela firma (estratégia, produtos, tecno-
logia, política de Recursos Humanos – RH e Pesquisa e Desenvolvimento 
– P&D etc.); fatores controláveis pelo governo (política fiscal e monetá-
ria, política educacional, leis de regulação do mercado e outros); fatores 
quase controláveis (preços de insumos, condições de demanda e ou-
tros); fatores não controláveis (fatores naturais e climáticos) ( BATALHA; 
SOUZA FILHO, 2009, p. 08).

A classificação quanto à controlabilidade se faz necessária, tendo 
em vista que após a identificação dos fatores que impedem ou limitam 
a competitividade é possível identificar quais são os agentes envolvidos 
no processo de intervenção e proposição de melhorias para a cadeia ou 
apenas para um segmento. Os fatores controláveis pela firma podem ser 
alterados pelos próprios agentes da cadeia, sem que seja necessária uma 
ação conjunta ou decisão governamental. Os fatores controláveis pelo 
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governo não podem ser alterados pelos agentes da cadeia; no entanto, 
os agentes podem influenciar as decisões tomadas pelos agentes go-
vernamentais, que estão sujeitos à pressão do setor. Já os fatores quase 
controláveis podem ser alterados ou revistos pelo conjunto dos atores 
da cadeia. Por último, os fatores incontroláveis podem ter seus efeitos 
negativos minimizados através de ações conjuntas entre os agentes da 
cadeia e o governo (BATALHA; SOUZA  FILHO, 2009, p. 08).

Os direcionadores são divididos em subfatores de competitividade, 
que são objetivamente mensurados através de dados primários (levan-
tados diretamente junto aos agentes participantes da cadeia) e secun-
dários (estatísticas de domínio público etc.). Os direcionadores podem 
resultar em: competitividade revelada (ex-post) e competitividade po-
tencial (ex-ante). A primeira se dá pela participação da empresa no mer-
cado, com um determinando grau de lucratividade, já a segunda é resul-
tante da capacidade da empresa de tomar medidas para melhorar seu 
desempenho (BATALHA; SOUZA FILHO, 2009). 

Para a análise de uma determinada cadeia agroindustrial, segun-
do Batalha e Souza Filho (2009), devem-se entender ainda os conceitos 
de “eficiência” e “eficácia”. A eficácia está relacionada à sua capacidade 
de fornecer produtos/serviços de forma a atender às necessidades dos 
clientes. A sua eficiência está relacionada com a sua capacidade de coor-
denação e ao padrão competitivo existente com o objetivo de conseguir 
disponibilizar tais produtos/serviços. Sendo assim, as cadeias agroin-
dustriais devem buscar o conjunto de eficiência e eficácia para serem 
competitivas.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada no presente trabalho foi baseada em Van 
Duren et al (1991) e Batalha e Souza Filho (2009). 

No primeiro momento foram elaborados os direcionadores e os 
subfatores de competitividade para o segmento abate e processamento, 
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sendo sete direcionadores e 55 subfatores. Posteriormente foi atribuído 
o grau de controlabilidade (Controlável pela firma – CF; Controlável pelo 
governo – CG; Quase controlável – QC; Incontrolável – I) (IPARDES, 2002; 
SILVA; BATALHA, 2000; BATALHA; SOUZA FILHO, 2009).

No segundo momento, foi avaliada quantitativamente a intensida-
de do impacto dos subfatores e sua contribuição para o efeito agregado 
dos direcionadores. Utilizou-se uma escala tipo Likert (LIKERT, 1932), 
variando de “muito favorável” (+2) (quando há significativa contribui-
ção positiva do subfator) a “muito desfavorável” (-2) (quando há impedi-
mentos para a sustentação da competitividade). Devido à diferenciação 
de importância, foi atribuído um peso (fator de importância) para cada 
subfator. Tanto a avaliação dos subfatores, quanto a distribuição dos pe-
sos foram realizadas pelos entrevistados.

Para o cálculo da nota de cada subfator foi feita uma multiplicação 
do respectivo peso (de 0 a 100) pela avaliação do subfator (de -2 a +2). 
A nota final de cada direcionador foi obtida através do somatório das 
notas de todos os seus respectivos subfatores. Um resumo da avaliação 
dos direcionadores segue apresentada na Tabela 1. 

Tabela 1. Direcionadores e subfatores de competitividade dos frigoríficos ex-
portadores instalados em Goiás, no ano de 2010.
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 CF CG QC I 0,2 (MF, F, N, 
D, MD)  0,2 (MF, F, N, 

D, MD)  

INSUMOS           

Qualidade da matéria-prima/Boi X    30 -1 -0,3 26,7 1 0,27

Quantidade e regularidade de 
fornecimento   X  30 1 0,3 20 2 0,40

Preço da Matéria-prima/Boi   X  30 1 0,3 33,3 1 0,33

Embalagem X    0 2 0 6,7 1 0,07
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 CF CG QC I 0,2 (MF, F, N, 
D, MD)  0,2 (MF, F, N, 

D, MD)  

Mão de obra qualificada X X   10 -1 -0,1 13,3 1 0,13

Total     100  0,2 100  1,2 

TECNOLOGIA     0,15   0,15   

Nível tecnológico do processo 
produtivo X    20 2 0,4 19 1 0,19

Nível tecnológico organizacional X    10 1 0,1 14,3 2 0,29

Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) X    30 1 0,3 23,8 2 0,48

Subprodutos e efluentes X    10 1 0,1 4,8 1 0,05

Diferenciação e agregação de 
valor X    20 2 0,4 28,6 1 0,29

Variedades de produtos/
portfólio X    10 -1 -0,1 9,5 1 0,10

Total     100  1,20 100  1,38 

ESTRUTURA DE MERCADO     0,15   0,15   

Economia de escala X    30 2 0,6 22,2 1 0,22

Questões locacionais X    10 2 0,2 8,3 1 0,08

Concentração das empresas X    10 0 0,0 11,1 0 0,00

Ociosidade X    10 2 0,2 2,8 2 0,06

Diversidade de mercados X    10 1 0,1 16,7 1 0,17

Poder de compra do mercado 
internacional    X 5 1 0,1 19,4 1 0,19

Produtos substitutos (carne de 
frango e suína)   X  5 -1 -0,1 5,6 0 0,00

Poder de negociação dos 
produtores   X  20 1 0,2 13,9 0 0,00

Total     100  1,30 100  0,72 

GESTÃO INTERNA     0,15   0,15   

Eficiência Administrativa X    20 2 0,4 13,2 2 0,26

Qualificação e conforto da mão 
de obra X    5 1 0,1 3,3 1 0,03

(continuação)
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 CF CG QC I 0,2 (MF, F, N, 
D, MD)  0,2 (MF, F, N, 

D, MD)  

Planejamento estratégico X    20 2 0,4 14,2 2 0,28

Adoção da tecnologia da 
informação na gestão X    10 2 0,2 2,2 2 0,04

Salários pagos aos colaboradores X    10 1 0,1 4,4 1 0,04

Nível relativo de utilização dos 
recursos (produtividade) X    10 2 0,2 12,1 2 0,24

Responsabilidade social e 
desenvolvimento sustentável X    3,57 1 0,0 11 2 0,22

Layout e capacidade produtiva X    3,57 2 0,1 9,9 2 0,20

Gestão da qualidade X    3,57 1 0,0 6,6 2 0,13

Gestão financeira X    3,57 2 0,1 7,7 2 0,15

Gestão de pessoas X    3,57 1 0,0 8,8 1 0,09

Logística X X   3,57 2 0,1 5,5 1 0,06

Marketing X    3,57 -1 0,0 1,1 1 0,01

Total     100  1,6 100  1,77 

AMBIENTE INSTITUCIONAL E 
ORGANIZACIONAL     0,15   0,15   

Condições Macroeconômicas 
(taxa de juros, câmbio e 
tributação)

 X   15 1 0,2 9,1 -1 -0,09

Legislação sanitária  X   10 -1 -0,1 14,5 -1 -0,15

Legislação ambiental  X   10 -1 -0,1 12,7 1 0,13

Sistema de Inspeção  X   10 2 0,2 7,3 1 0,07

Abate irregular/clandestino  X   5 -1 -0,1 5,5 -1 -0,06

Febre aftosa X X   10 2 0,2 10,9 -1 -0,11

Informações estatísticas 
(instituições públicas e privadas)  X   10 -1 -0,1 3,6 1 0,04

Marketing institucional do 
produto X X   10 -1 -0,1 1,8 0 0,00

Crédito  X   10 2 0,2 18,2 1 0,18

(continuação)
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 CF CG QC I 0,2 (MF, F, N, 
D, MD)  0,2 (MF, F, N, 

D, MD)  

Tributação Federal e Estadual  X   10 -1 -0,1 16,4 -1 -0,16

Total      100  0,2 100  -0,15 

RELAÇÕES DE MERCADO     0,1   0,1   

Contratos X    20 2 0,4 25 1 0,25

Formação de alianças   X  10 2 0,2 21,4 0 0,00

Entidades de representação X  X  10 2 0,2 3,6 0 0,00

Ações Coletivas (pelos agentes 
da cadeia) X    10 2 0,2 10,7 2 0,21

Fluxo de informações entre os 
agentes da cadeia X  X  10 -1 -0,1 14,3 2 0,29

SCM/ECR/Rastreabilidade X X   30 2 0,6 17,9 1 0,18

Comercialização eletrônica X    10 2 0,2 7,1 0 0,00

Total     100  1,70 100  0,93 

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO     0,1   0,1   

Transporte internacional  X   30 2 0,6 19 2 0,38

Estrutura dos portos brasileiros  X   20 1 0,2 23,8 2 0,48

Transporte da indústria até os 
portos de exportação X X   20 2 0,4 28,6 1 0,29

Diversificação de canais de 
distribuição X    10 2 0,2 14,3 1 0,14

Armazenagem nos portos  X   10 1 0,1 9,5 0 0,00

Incoterms (termos de comércio 
internacional)  X   10 -1 -0,1 4,8 0 0,00

Total     100  1,40  100  1,29 

Total dos direcionadores     1  1,00 1  1,02

Fonte: dados da pesquisa (2010).

Para a realização da análise comparativa, realizou-se previamente 
uma busca exploratória no Sistema de Inspeção Federal (SIF) (MAPA, 
2009) e no MDIC (2009), com o intuito de levantar a quantidade de 

(continuação)
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frigoríficos exportadores. Verificou-se que do total (19), apenas oito 
plantas estavam ativas e aptas a exportar. Após levantamentos reali-
zados no início do ano de 2010, foi constatada a existência de apenas 
quatro grupos/empresas exportadores de carne bovina instalados em 
Goiás: JBS (Goiânia e Anápolis); MINERVA (Palmeiras e Goianésia); 
 MATABOI (Santa Fé de Goiás); MARFRIG (Mineiros e Pirenópolis). Fo-
ram selecionados dois frigoríficos, que serão tratados por Grupo Frigo-
rífico A e Grupo Frigorífico B, atendendo às garantias de anonimato e 
sigilo dos participantes.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os representan-
tes dos dois frigoríficos e agentes-chave da cadeia. No Grupo Frigorífico 
A, três gerentes foram entrevistados no mês de junho de 2010, sendo: 
gerente de compra de gado, gerente industrial e gerente administrati-
vo. No Grupo Frigorífico B, também foram entrevistados três gerentes: 
gerente de compra de gado, gerente industrial e gerente comercial. As 
entrevistas no Grupo Frigorífico B foram realizadas no mês de julho de 
2010, na própria unidade frigorífica (Unidade 1). Todas as entrevistas 
foram gravadas em um dispositivo digital. Os agentes-chave entrevista-
dos foram: Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Estado 
de Goiás (SINDICARNE), Sistema de Inspeção Federal (SIF), e Conselho 
Regional de Economia (CORECON). As observações foram realizadas nos 
frigoríficos, nos meses de junho e julho de 2010 e buscaram obter infor-
mações complementares à entrevista. 

Os dados secundários foram levantados nas páginas virtuais dos fri-
goríficos, nas seções destinadas a publicação de informações aos inves-
tidores, estatísticas fornecidas por agências oficiais, cooperativas, asso-
ciações, institutos e outros, bem como de revisão da literatura.

O objetivo principal foi, a partir de um conjunto de direcionadores 
de competitividade, possibilitar uma avaliação qualitativa e quantitativa. 
Busca-se, assim, uma compreensão do funcionamento e desempenho do 
segmento em termos competitivos, e também uma verificação de como 
os próprios frigoríficos percebem as influências sobre sua capacidade 
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de competir. Além disso, será possível apresentar possibilidades de me-
lhorias em termos prospectivos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Avaliação dos direcionadores de competitividade

Foram selecionados sete direcionadores para análise, a saber: Insu-
mos; Tecnologia; Estrutura de Mercado; Gestão Interna; Ambiente Insti-
tucional e Organizacional; Relações de Mercado; e Logística de Distribui-
ção, conforme mostra a Figura 1.

Os insumos para a indústria de abate e processamento constituem-se, 
em grande parte, pela matéria-prima “boi”. Entretanto, além dos aspectos 
de qualidade, quantidade, regularidade de fornecimento e preço, outros 
dois itens fizeram parte da análise: embalagens e mão de obra.

Figura 1. Direcionadores de competitividade do segmento abate e processa-
mento da cadeia de carne bovina – Goiás – 2010.
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Fonte: Dados da pesquisa (2011). 

No que diz respeito à quantidade e regularidade do fornecimento de 
gado, o Grupo Frigorífico A afirmou que há oferta de animais de forma 
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constante e suficiente, e que utiliza toda a sua capacidade de abate/dia. 
O Grupo Frigorífico B afirmou que no “Estado de Goiás houve uma in-
versão do que é denominado de safra e entressafra, tendo em vista a 
quantidade de confinamentos” (informação verbal)1.

No que se refere à rastreabilidade, apenas o gado que é abatido com 
destino a União Europeia (UE) é rastreado. Geralmente a rastreabilidade 
é feita já nos grandes confinamentos e, segundo informações do geren-
te de compra de gado, atualmente não falta gado rastreado no mercado 
goiano. Das três unidades frigoríficas (Grupo Frigorífico B), apenas uma, 
unidade frigorífica 2, está abatendo gado com destino à UE.

O gado fornecido para os dois grupos frigoríficos é predominante-
mente da raça zebuína (Nelore), além de gados resultantes de cruza-
mento industrial. O gado abatido pelos dois grupos frigoríficos é, em sua 
maioria, adquirido em Goiás. Todavia, animais são adquiridos também 
no Tocantins e no Mato Grosso. Predomina também a oferta de animais 
inteiros, ou seja, não castrados. Estas características referem-se não 
apenas ao gado que é fornecido ao grupo frigorífico A e B, mas trata-se 
de uma característica do gado produzido em Goiás.

Com relação às embalagens, são utilizadas embalagens primá-
rias (embalagem permeável a gases e embalagem a vácuo) e embala-
gens secundárias (caixas de papelão) para a carne vendida desossada 
(cortes). A meia carcaça também deve ser comercializada embalada. 
Além da embalagem, a carne é comercializada com rótulo, que deve 
ser primeiramente aprovado pelo Sistema de Informações Gerenciais 
do Serviço de Inspeção Federal (SIGSIF). Após a aprovação o mes-
mo pode ser utilizado por tempo indeterminado, até a mudança da 
legislação. A embalagem tem por finalidade proteger, promover, ar-
mazenar e transportar os produtos. No caso da indústria frigorífica, 
as exigências estão especificadas na Portaria n. 145 de 1998 do MAPA 
(BRASIL, 1998). Contudo, os frigoríficos, segundo relatos dos seus 

1 Entrevista gravada com representante do Grupo Frigorífico B em julho (2010).
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representantes, não encontram dificuldades para o acesso e uso di-
versificado de embalagens. 

Por último, o subfator mão de obra operacional não foi apontado 
como um problema, considerando que há disponibilidade de mão de 
obra qualificada no mercado. As atividades de abate e desossa requerem 
habilidade e rapidez; diante disso, o Grupo Frigorífico A oferece curso 
de capacitação à comunidade local, independente da contratação ou 
não. Os cursos são desenvolvidos no próprio frigorífico. Quanto à mão 
de obra gerencial, todos os entrevistados (gerentes) possuem mais de 15 
anos de experiência na área. 

As notas atribuídas para o direcionador insumos foi de 0,2, pelo 
Grupo Frigorífico A e 1,2 pelo Grupo Frigorífico B. Houve grande dife-
rença entre as duas notas atribuídas: o primeiro grupo avaliou o dire-
cionador insumos com nota próxima a neutralidade e o outro avaliou 
como favorável a muito favorável para a competitividade do elo abate e 
processamento.

O direcionador tecnologia está relacionado ao padrão tecnológico e 
a capacidade de geração de inovações. Os subfatores analisados foram: 
nível tecnológico do processo produtivo, nível tecnológico organizacio-
nal, pesquisa e desenvolvimento, diferenciação e agregação de valor, va-
riedade de produtos/portfólio, subprodutos e efluentes.

Nos dois grupos analisados, o nível tecnológico do processo produ-
tivo e o nível tecnológico organizacional adotados são bastante desen-
volvidos, o que pode contribuir positivamente com a competitividade da 
cadeia. Segundo os entrevistados, as plantas frigoríficas em Goiás são re-
lativamente novas e estão situadas entre as melhores plantas do Brasil, 
sendo compatíveis com os padrões internacionais. As principais inova-
ções ocorrem através de tecnologia incorporada, da adoção de embala-
gens, equipamentos, aditivos, máquinas e softwares que são desenvol-
vidos por indústrias específicas. Tratam-se de inovações geradas exter-
namente às indústrias frigoríficas. Já a melhoria e o desenvolvimento de 
novos processos e produtos são realizados através de desenvolvimento 
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tecnológico próprio (P&D) e conhecimento tácito (consultoria, contra-
tação de recursos humanos experientes, informações de clientes, pro-
gramas de trainee e treinamentos) desenvolvido pelos próprios grupos 
frigoríficos. A obtenção de informações sobre as inovações tecnológicas 
é feita através de feiras internacionais e da feira da carne em São Paulo, 
dentre outros. 

Quanto à diferenciação e agregação de valor nas plantas pertencen-
tes aos dois grupos são produzidas apenas carnes in natura. As carnes 
industrializadas são processadas em outras unidades do grupo (outros 
estados). As carnes são vendidas em cortes diferenciados, cortes em 
porções ou fatiados, de acordo com as especificações dos clientes, le-
vando em consideração os aspectos culturais e de consumo do mercado 
externo, além do incipiente mercado interno de produtos de conveniên-
cia (principalmente nos grandes centros urbanos). Além disso, muitos 
produtos são comercializados com as diversas marcas dos frigoríficos, o 
que gera visibilidade e fortalecimento da marca, principalmente no mer-
cado externo. 

O Grupo Frigorífico A tem como estratégia expandir a comercia-
lização de produtos de maior valor agregado. Conforme informações 
da própria página virtual, o grupo pretende fazê-lo através de aquisi-
ções ou arrendamentos de unidades de processamento de proteínas 
(GRUPO FRIGORÍFICO A). Já o Grupo Frigorífico B tem como estraté-
gia manter o equilíbrio do mix de produtos destinados ao mercado in-
terno e externo. Além disso, possui como estratégia aperfeiçoar o mix 
para aumentar a participação de mercado dos produtos mais rentáveis 
(GRUPO FRIGORÍFICO B).

Por último, os subprodutos e o tratamento de efluentes são pro-
cessados da seguinte forma: Nos dois grupos frigoríficos existe im-
plantada uma política de gestão ambiental voltada para a adequação 
de poluentes líquidos, sólidos, gasosos e geração de ruído, com o 
objetivo de reduzir os efeitos adversos ao meio ambiente, resultan-
te do processo industrial. Nas etapas de abate e processamento são 
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gerados vários resíduos como, sangue, água, gordura, dentre outros. 
A produção de subprodutos gerados a partir do sangue, do sebo (rea-
proveitamento para queima na caldeira) e de outros, além de reduzir 
a poluição podem ser rentáveis. Alguns subprodutos, como o couro, 
biocombustíveis, etc., são processados pelos grupos em outras plan-
tas. O tratamento de efluentes é realizado conforme a legislação em 
todas as unidades. 

Quanto à tecnologia, as plantas instaladas em Goiás (cinco) perten-
centes aos dois grupos possuem modernas estruturas. Esse direciona-
dor foi considerado favorável à competitividade. Os dois grupos atribu-
íram notas entre 1,2 (Grupo Frigorífico A) e 1,38 (Grupo Frigorífico B). 

O direcionador estrutura de mercado buscou identificar o nível de 
competição e cooperação entre os agentes da cadeia, o que pode mostrar 
a existência de mercados concentrados ou competitivos. Foram levados 
em consideração: concentração das empresas, economia de escala, ocio-
sidade, questões locacionais, diversidade de mercados, poder de compra 
do mercado internacional, produtos substitutos e poder de negociação 
dos produtores.

Foi elaborado um panorama do nível de concentração de mercado 
dos frigoríficos exportadores de carne bovina do Estado de Goiás frente 
a outros estados (São Paulo e Mato Grosso). Foram calculados três ín-
dices (transformados em percentuais): C2, que demonstra a soma das 
duas maiores empresas em relação ao total exportado no período de 
2004 a 2009; o C3 que reflete a soma das três maiores empresas; e o C4 
que reflete a soma das quatro maiores. 

A razão de concentração foi calculada através da seguinte equação 
(RESENDE, 1994):

CN ∑�
N

𝑖𝑖 = 1 ∑
𝑖𝑖 = 1

Q𝑖𝑖

M
Q𝑖𝑖

 

(1)
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Tabela 2. Participação de mercado dos índices C2, C3 e C4 dos frigoríficos ex-
portadores nos Estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso, 2004 a 2009.

Ano
C2 C3 C4

SP GO MT SP GO MT SP GO MT

2004 51,46 68,91 98,63 64,89 81,93 99,98 75,64 90,05 100,00

2005 55,86 59,56 87,35 71,72 73,12 93,93 84,39 84,94 100,00

2006 62,27 54,43 72,10 80,57 68,94 88,23 93,14 78,63 94,82

2007 57,51 51,60 66,05 74,99 66,29 81,04 87,87 76,64 89,22

2008 53,65 54,84 73,62 74,61 75,30 94,03 86,62 84,22 100,00

2009 54,59 64,04 59,07 79,13 84,12 82,45 95,99 91,03 89,78

Média 55,89 58,90 76,14 74,32 74,95 89,94 87,27 84,25 95,64 

Ranking 3º 2º 1º 3º 2º 1º 2º 3º 1º

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de MDIC/SECEX/Balança comercial por unidade da 
Federação (2009b). 

No Estado de São Paulo (Tabela 2) a concentração de mercado foi 
mais intensa nos anos de 2006 e 2009. Nos anos de 2004, 2005 e 2007 
houve uma queda na concentração, nos três índices analisados.

Em Goiás, no ano de 2004 havia uma elevada concentração nas ex-
portações e a mesma tendência pode ser verificada em 2009. Observa-
-se, contudo, que nos anos de 2006 e 2007 houve um declínio nos índices 
analisados, atribuindo-se a isso a distribuição das exportações por um 
número maior de empresas. 

No Estado do Mato Grosso, no ano de 2004, no relatório do MDIC 
(2009b) apenas quatro frigoríficos aparecem na lista das principais 
empresas exportadoras, apresentando o índice C4 100%. A partir de 
2006 outras empresas aparecem no relatório, o que contribuiu para que 
a concentração diminuísse. Em 2008, a concentração voltou a crescer, 
apresentando uma queda no ano de 2009. Entre os anos de 2004 a 2007 
dois grupos frigoríficos possuíam plantas nos três estados analisados. 

A concentração de mercado é uma realidade na indústria frigorífica 
de carne bovina brasileira e goiana. Tal fato tem trazido modificações no 
comportamento do mercado, de modo que os grandes grupos passaram a 
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ter um maior poder de barganha frente aos produtores e também frente 
ao mercado comprador, além de se posicionarem de maneira privilegiada 
com relação às informações, em relação aos demais agentes da cadeia.

No ano de 2009, várias fusões, aquisições e arrendamentos foram 
realizados, reforçando a consolidação da capacidade instalada no Brasil. 
Os dois grupos frigoríficos em análise também realizaram aquisições em 
Goiás no período, sendo que o Grupo Frigorífico A adquiriu mais uma 
planta industrial, aumentando a capacidade diária de abate de 2.000 
para 2.500 cabeças/dia. O Grupo Frigorífico B adquiriu outra planta, au-
mentando a capacidade de abate de 2.500 para 4.500 cabeças/dia. Essas 
aquisições foram feitas pautadas na estratégia definida pelos grupos, 
que é a obtenção de uma maior economia de escala. Quanto à localiza-
ção, segundo o entrevistado, todas as plantas exportadoras estão bem 
localizadas.

Dos 93 países que importaram a carne bovina brasileira in natura 
(fresca e congelada) no ano de 2009, a Rússia teve uma participação 
de 35,33% em volume e 30,13% em valores. Fica clara a concentração 
do mercado comprador, tendo em vista que 20% do total de países (18 
países) representam 92,64% dos valores exportados pelo Brasil, e os 
demais 80% (75 países) participam com apenas 7,36%, de acordo com 
dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes 
(ABIEC, 2010). 

Apesar de ser um grande exportador, o principal mercado do Brasil 
é o mercado interno. No ano de 2008, 86,24% da produção de carne foi 
destinada ao mercado interno e 87,84% no ano de 2009 (ABIEC, 2010). 
Ressalta-se que o consumo de carne bovina brasileira manteve-se prati-
camente constante nos últimos anos (2005 a 2009), apresentando uma 
variação positiva de 9,05%. Tal oscilação se deve em parte ao crescimen-
to populacional, resultando em um consumo per capita praticamente 
inalterado. Todavia, mesmo o Brasil sendo um grande mercado consu-
midor, os dois grupos frigoríficos analisados atualmente estão exportan-
do aproximadamente 80% de sua produção (plantas em Goiás).
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O subfator produtos substitutos está relacionado com a concorrên-
cia da carne bovina, com outros produtos que podem substituí-la, como 
a carne suína, carne de frango, etc. Os produtos substitutos podem re-
presentar uma ameaça por restringir a lucratividade da cadeia bovina. 
Segundo o entrevistado a cadeia de frango é mais eficiente do que a bo-
vina, pois conseguiu atender as exigências do consumidor, oferecendo 
produtos semi preparados e produtos com maior valor agregado, o que 
alavancou a indústria avícola no Brasil. Além disso, é mais eficiente na 
área de marketing do produto (informação verbal)2.

Por último, observa-se que o poder de negociação dos produtores 
é baixo, já que as regras são estabelecidas pela indústria exportadora e 
pelo mercado externo. Os produtores não conseguem se organizar, mes-
mo existindo instituições de representação.

Em resumo, o direcionador estrutura de mercado foi avaliado com 
nota 1,3 pelo Grupo Frigorífico A e 0,72 pelo Grupo Frigorífico B. O Grupo 
Frigorífico A avaliou a estrutura de mercado como favorável à competi-
tividade; no entanto, o Grupo Frigorífico B atribuiu notas menores, clas-
sificando entre neutro a favorável.

No direcionador gestão, vários subfatores foram considerados: efi-
ciência administrativa, planejamento estratégico, adoção da tecnologia 
da informação na gestão, gestão de pessoas, qualificação da mão de 
obra, salários pagos, layout e capacidade produtiva, produtividade, res-
ponsabilidade social, gestão da qualidade, gestão financeira, logística e 
marketing.

Nos dois grupos frigoríficos realiza-se planejamento estratégico. No 
Grupo Frigorífico A o planejamento é elaborado em São Paulo pela dire-
toria/conselho, para o triênio, sendo a execução e o controle de respon-
sabilidade do gestor da planta. No planejamento, além das políticas e 
estratégias, vários objetivos e metas são estabelecidos, como por exem-
plo: rendimento da carcaça, número de abate, gastos, e outros. Todas 

2 Entrevista gravada com representante do SINDICARNE em agosto (2010).
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as unidades do grupo são integradas através de software. Já no Grupo 
Frigorífico B os próprios gerentes (comercial, RH, industrial e adminis-
trativo) elaboram o planejamento e o propõem à diretoria, sendo que 
sua execução fica condicionada à aprovação da diretoria em São Paulo. 

Nos dois grupos frigoríficos existem programas internos de qua-
lificação da mão de obra, através dos setores de Recursos Humanos e 
Qualidade. Segundo os entrevistados, é baixo o custo em capacitação de 
pessoal, pois os cursos são oferecidos pelos próprios supervisores/ge-
rentes no horário de trabalho. Os salários pagos, na opinião dos gerentes 
estão de acordo com o mercado (informação verbal)3.

No que se refere ao layout e capacidade produtiva das plantas anali-
sadas, foi possível perceber um padrão similar. A diferença mais signifi-
cativa está relacionada à idade das plantas e ao tipo de layout da desos-
sa. A unidade 1 do Grupo Frigorífico A é uma planta nova, com apenas 
seis anos, sendo as outras mais antigas. No Grupo Frigorífico A o layout 
do processo produtivo é organizado em linha, ou seja, o boi segue um ro-
teiro pré-determinado de etapas, onde a sequência de atividades coinci-
de com a mesma sequência na qual os processos (maquinário e pessoal) 
foram arranjados fisicamente. Já o layout da sala de desossa do Grupo 
Frigorífico B é organizado em célula, ou seja, as células são organizadas 
de forma que cada parte do boi é desossada por um único funcionário 
do início ao fim. Cada célula é composta por quatro funcionários. Esse 
modelo de layout foi baseado no modelo Argentino. 

A responsabilidade social é uma exigência cada vez mais clara da so-
ciedade contemporânea. Além disso, comprometer-se socialmente tor-
nou-se uma das vantagens competitivas mais importantes das empresas 
que o fazem. Segundo entrevistas com os gerentes, todos afirmaram que 
as indústrias são socialmente responsáveis, desenvolvendo várias ativi-
dades nesse sentido. 

3 Entrevista gravada com o representante do Grupo Frigorífico A e Grupo Frigorífico B em ju-
nho e julho (2010).
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A gestão da qualidade (processo e produto) é um fator prioritário 
nos dois grupos, devido às exigências do mercado externo e do rigoroso 
sistema de inspeção federal. A produção segue rígido controle de qua-
lidade, visando atender aos padrões fitossanitários internacionais. Nos 
dois grupos existem salas climatizadas para a manipulação das carnes, 
sendo as temperaturas de todas as câmaras de resfriamento ou congela-
mento controladas por sistemas computadorizados. Estão implantados 
nos dois grupos o Programa de Procedimentos Padrão de Higiene Ope-
racional (PPHO) e Boas Práticas de Fabricação (BPF). Os dois programas 
são pré-requisito para a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle 
(APPCC). Treinamento de Pessoal, Programa de Qualidade Total, Proce-
dimento Operacional Padrão (POP), Programa de Abate Humanitário, 
também são adotados por ambos. Todos esses programas são realizados 
permanentemente para assegurar a qualidade dos produtos. 

A logística de distribuição dos dois grupos é integrada e eficiente. Na 
opinião dos gerentes, a eficiência da gestão dos fluxos de informações 
e produtos dentro da empresa permite realizar vendas nos mercados 
mais atrativos, o que gera maior rentabilidade. Ao mesmo tempo, a lo-
calização das unidades frigoríficas e dos centros de distribuição permite 
diminuir os custos com a compra do gado e ao mesmo tempo favorece a 
distribuição no Brasil e a exportação (informação verbal)4.

Por último, a gestão financeira e a gestão mercadológica dos dois 
grupos são realizadas pela diretoria, em São Paulo. As duas empresas 
são sociedades anônimas, sendo que o Grupo Frigorífico A abriu o capi-
tal em 2009 e o Grupo Frigorífico B abriu o capital no ano de 2007. 

No direcionador ambiente institucional e organizacional, foram 
considerados: condições macroeconômicas, legislação sanitária, legis-
lação ambiental, sistema de inspeção, abate clandestino, febre aftosa, 
informações estatísticas, marketing institucional do produto, crédito e 
tributação federal e estadual.

4 Entrevista gravada com representantes do Grupo Frigorífico A e Grupo Frigorífico B em junho 
e julho (2010).
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As taxas de juros, câmbio e de inflação, são resultantes das políti-
cas macroeconômicas adotadas. Alterações nestas variáveis têm impli-
cações diretas na competitividade das cadeias, devido às variações nos 
preços, nos custos e nas receitas. Segundo o entrevistado, o aumento 
da taxa de juros faz com que os empresários (transnacionais) façam a 
captação no mercado internacional com juros reduzidos, gerando um 
desequilíbrio na taxa de câmbio (valorização do Real), o que desfavore-
ce as exportações (informação verbal)5. A carne bovina é transacionada 
no mercado internacional em dólares, predominantemente. Por isso, o 
comportamento da taxa de câmbio (R$ x Dólar) tem influência significa-
tiva nos resultados das exportações.

A legislação sanitária e ambiental é fundamental para que o país e o 
Estado de Goiás consigam a inserção no mercado internacional, atenden-
do às exigências relacionadas à questão da segurança dos alimentos. Uma 
eficiente fiscalização do sistema de inspeção federal leva os segmentos 
a realizarem investimentos, elevando a competitividade da cadeia (BA-
TALHA; SOUZA FILHO, 2009). De acordo com o entrevistado, as normas 
para os frigoríficos com SIF são as mesmas (mercado interno e exporta-
ção). Todos estão inseridos em uma normativa de autocontrole, que foi 
implantada em 2005 nos frigoríficos exportadores e atualmente está sen-
do implantada nas indústrias de mercado interno (informação verbal)6.

Ainda segundo o entrevistado, o SIF contribui para a competitivi-
dade do segmento, tendo em vista que o sistema gera confiabilidade no 
mercado externo, ou seja, as missões internacionais que vem para rea-
lizar as vistorias confiam no serviço. Além disso, as indústrias que não 
possuem o SIF não podem exportar. Todavia, os Serviços de Inspeção 
Estadual e Municipal não possuem a mesma credibilidade. 

O abate clandestino e a febre aftosa, atualmente não representam 
fatores impeditivos para a competitividade, segundo os entrevistados, 

5 Entrevista gravada com representante do CORECON em julho (2010).

6 Entrevista gravada com representante do SIF em julho (2010).
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porém, o Brasil precisa melhorar a qualidade da carne para aumentar a 
competitividade em mercados que pagam mais. 

Quanto às informações estatísticas disponíveis para o segmento, 
existem várias fontes (públicas, privadas, associações e outros). Algu-
mas das principais instituições são: SEGPLAN; Federação da Agricultura 
e Pecuária de Goiás (FAEG); Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA); Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
MDIC, ABIEC, consultorias e outras. As informações ajudam no processo 
de tomada de decisão, sendo ferramentas que auxiliam no planejamento.

Quanto ao marketing institucional, segundo todos os entrevista-
dos, o governo não apresenta contribuições significativas, mas algumas 
instituições auxiliam na promoção da carne brasileira, como a ABIEC 
e a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos 
(APEXBRASIL), através de feiras internacionais, congressos e workshops 
(informação verbal)7. 

Quanto à disponibilidade de linhas de crédito, existem várias linhas 
oferecidas por bancos nacionais, entre eles o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES). Todavia, a partir de 2009 o BN-
DES impôs ao setor exigências relacionadas a fatores socioambientais, 
como pré-requisito para a aprovação dos financiamentos. Os frigoríficos 
exportadores também utilizam recursos de bancos internacionais, além 
da emissão de ações. Segundo os entrevistados, o governo deveria esta-
belecer linhas de crédito específicas para os frigoríficos, além de reduzir 
as taxas de juros (informação verbal)8.

Sobre o sistema de tributação, de acordo com o entrevistado, Goiás 
trabalha com um mix de incentivos e benefícios (subsídios). O subsídio 
contempla os dois, e funciona como uma forma de compensação da pró-
pria carga tributária elevada, da taxa de juros alta e faz com que Goiás 
tenha um desempenho melhor do que os outros estados (informação 

7 Entrevista gravada com representante do SINDICARNE em agosto (2010).

8 Entrevista gravada com representantes do Grupo Frigorífico A e Grupo Frigorífico B em junho 
e julho (2010).
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verbal)9. Além do Imposto sobre mercadorias e serviços (ICMS), outros 
tributos incidem sobre a cadeia, como: Programa de Integração Social 
(PIS); Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS); 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL); Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR); 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e Fundo de Assistência e Pre-
vidência do Trabalhador Rural (FUNRURAL). Os dois grupos estão na lis-
ta de 2009, dos 500 maiores contribuintes do ICMS em Goiás, sendo que 
o Grupo Frigorífico A ocupa a 54ª posição e o Grupo Frigorífico B ocupa a 
24ª posição. Com relação ao PIS e a COFINS, o governo concedeu isenção 
da cobrança através da Instrução Normativa nº 977/2009, que entrou 
em vigor em dezembro de 2009 (BRASIL, 2009). A comercialização de 
carnes, couros, animais vivos (desde que efetuada por pessoa jurídica) 
e outros produtos de origem animal, está livre da cobrança no mercado 
interno. Os frigoríficos exportadores foram beneficiados parcialmente 
pela medida, pois já são isentos de PIS/COFINS para a exportação.

O direcionador ambiente institucional e organizacional não foi ava-
liado de forma positiva pelos dois grupos frigoríficos. O Grupo Frigorí-
fico A atribuiu nota 0,2 e o Grupo Frigorífico B atribuiu nota -0,15. Na 
concepção dos gerentes dos frigoríficos, esse direcionador foi avaliado 
entre desfavorável a quase neutro. 

No sexto direcionador, relações de mercado, foram contemplados 
os seguintes subfatores: contratos, formação de alianças, entidades de 
representação, ações coletivas, fluxo de informações entre os agentes, 
rastreabilidade, supply chain management, efficient consumer response, 
e comercialização eletrônica. Aqui foram levadas em consideração as re-
lações à jusante da indústria frigorífica, bem como os aspectos relacio-
nados à coordenação da cadeia.

Os contratos ocorrem de forma diferente para o mercado interno e 
externo. No mercado interno, as vendas ocorrem sem contratos, regidas 

9 Entrevista gravada com representante do CORECON em julho (2010).
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pelo mercado. No mercado externo, geralmente não existem contratos 
de longo prazo, apenas contratos firmados para cada negociação; além 
disso, são operações mais complexas e exigem um maior número de 
agentes envolvidos. 

Na formação de alianças têm-se, em um extremo, relações comer-
ciais simples e no outro extremo a integração vertical. De acordo com o 
entrevistado, cerca de 2% das vendas são realizadas através de contratos 
de parcerias com as grandes redes, sendo que nesses casos o frigorífico 
embala a carne com a marca do grupo varejista (informação verbal)10. O 
grupo Frigorífico A também realiza parcerias; no entanto, não foi possí-
vel levantar qual o percentual das vendas. 

Relacionado às entidades de representação e ações coletivas, têm-
-se em nível nacional a Associação Brasileira de Frigoríficos (ABRAFRI-
GO, 2010) que representa o segmento industrial e possui como filiados 
empresas, sindicatos e associações estaduais da indústria de carnes; 
a ABIEC que se tornou um importante representante do setor na área 
internacional de regulamentação comercial, exigências sanitárias e a 
abertura de mercados (ABIEC, 2010). Em nível estadual há a atuação do 
SINDICARNE. As principais ações estão relacionadas a reivindicações 
junto ao setor público, publicação de informações e algumas iniciativas 
de promoção da carne no mercado externo.

O fluxo de informações relacionado à origem e à qualidade dos ani-
mais, ao montante e ao jusante da indústria frigorífica, é operaciona-
lizado através da rastreabilidade. Nos dois grupos frigoríficos existem 
sistemas para consultas (página virtual), onde através do número do 
SIF e data de produção é possível verificar o local de origem dos ani-
mais que geraram o produto final. Além desse sistema interno, todo o 
gado produzido para o mercado europeu deve ser rastreado através do 
Serviço de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubali-
nos (SISBOV). 

10 Entrevista gravada com representante do Grupo Frigorífico B em julho (2010).
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A cadeia formada a partir dos dois grupos frigoríficos é horizontali-
zada, ou seja, à montante das indústrias tem-se produtores que em sua 
maioria não realizam parcerias com os frigoríficos, e a jusante tem-se 
a distribuição e o consumo. No mercado interno a distribuição é feita 
para clientes heterogêneos, sendo os produtos vendidos às grandes re-
des supermercadistas, assim como em açougues, etc. Além de informa-
ções relacionadas à origem do animal, não foram verificadas nas cadeias 
outras estruturas formais para o planejamento conjunto, discussão de 
problemas e troca de informações relacionadas à tendências, previsões 
de demanda e outros, que são a essência da estratégia de Resposta Efi-
ciente ao Consumidor (Efficient Consumer Response – ECR). Relacionado 
ao fluxo de produtos e informações com o elo distribuição, não foi evi-
denciado o uso, por parte dos frigoríficos, de ferramentas de gerencia-
mento dos estoques dos seus respectivos clientes, como por exemplo, a 
reposição automática e outros. 

O direcionador relações de mercado recebeu uma avaliação positiva 
por parte dos entrevistados. O Grupo Frigorífico A atribuiu nota 1,7 e o 
Grupo Frigorífico B atribuiu nota 0,93. Apesar de todas as fragilidades 
apresentadas, os dois grupos avaliaram entre favorável a muito favorável 
as relações de mercado existentes entre os Frigoríficos e a distribuição.

No direcionador logística de distribuição, alguns fatores foram leva-
dos em consideração: transporte da indústria até os portos, diversificação 
de canais de distribuição, transporte internacional, estrutura dos portos 
brasileiros, armazenagem nos portos e International Commercial Terms 
(Incoterms). A logística de distribuição refere-se ao fluxo de produtos da 
indústria frigorífica através dos diversos canais até o consumidor final. 

A carne destinada ao mercado externo é transportada até os portos 
através do modal rodoviário. Segundo o entrevistado, existem proble-
mas, como por exemplo, roubos, acidentes, valores dos fretes e seguros 
elevados e outros (informação verbal)11. Nos dois grupos frigoríficos há 

11 Entrevista gravada com representante do SINDICARNE em agosto (2010).
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uma diversificação dos canais de distribuição (atacado, varejo, venda di-
reta ao consumidor final) no mercado interno e externo. Todavia, os gru-
pos frigoríficos estão investindo na formação de canais mais curtos, ou 
seja, exportações diretas sem intermediários, o que viabiliza uma maior 
segmentação de mercado e relacionamento direto com clientes. 

No ano de 2009, o Porto de Santos foi responsável por 78% do to-
tal de carne bovina in natura exportada através da estrutura portuária 
brasileira. Em segundo lugar, destaca-se o Porto de Rio Grande com 8%, 
em terceiro, o Porto de Recife com 4%, e os demais portos totalizaram 
10% (ABIEC, 2010). As exportações de gado vivo são realizadas através 
do porto de Belém (PA), sendo o Grupo Frigorífico A um dos maiores 
exportadores nessa modalidade. 

Os dois grupos frigoríficos exportam, em sua maioria, através do 
Porto de Santos. Para facilitar a armazenagem e tornar o fluxo mais 
eficiente, o Grupo Frigorífico B construiu um terminal próprio em SP, 
próximo ao Porto de Santos. Os Incoterms mais utilizados nos contratos 
internacionais são o Cost and Freight (CFR) e o Free on Board (FOB). 

O direcionador logística de distribuição foi avaliado com nota 1,4 
pelo Grupo Frigorífico A e 1,29 pelo Grupo Frigorífico B. Mesmo apresen-
tando problemas, os dois grupos avaliaram a logística de distribuição 
como favorável à competitividade. 

4.2 Análise comparativa dos direcionadores

O grupo frigorífico A possui duas unidades no Estado de Goiás, aqui 
identificadas por Unidade 1 e Unidade 2. A Unidade 1 foi construída pela 
própria empresa em 2004 e possui uma capacidade de abate instalada 
de 2.000 cabeças/dia. Já a Unidade 2 foi adquirida pelo grupo em 2008 
e possui capacidade instalada de 500 cabeças/dia. As duas unidades es-
tão localizadas em microrregiões diferentes, com aproximadamente 270 
km de distância uma da outra. Nas duas unidades são realizados: com-
pra, abate, limpeza, desossa, embalagem e venda da carne (in natura e 
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miúdos). Nestas unidades não há o processamento da carne (carne in-
dustrializada). Todos os subprodutos do boi são vendidos ou processa-
dos pelo próprio grupo. O Frigorífico vende a carne no mercado nacio-
nal, através de distribuição própria, e também no mercado internacional 
através de escritórios de vendas e de Trading Companies. No entanto, o 
foco é o mercado externo, para onde é destinada aproximadamente 80% 
da produção das unidades 1 e 2.

O Grupo Frigorífico A exporta para aproximadamente 80 países dife-
rentes, incluindo a Europa, Oriente Médio, África e Ásia; contudo, no Estado 
de Goiás, apenas a Unidade 1 é habilitada a exportar para a União Europeia. 
Além disso, possui vários escritórios de vendas em outros países, como 
Argélia, Chile, Líbano, Rússia, Arábia Saudita, Irã, Europa e em processo 
de abertura na China. Esse canal de distribuição foi estruturado de forma 
a reduzir o número de intermediários, ou seja, vendendo diretamente ao 
varejo. No entanto, em alguns casos, os produtos são vendidos a trading 
companies que realizam a venda no mercado externo. Já no mercado nacio-
nal, o grupo vende os seus produtos para aproximadamente 850 cidades, 
representando 32% da receita bruta, buscando sempre a diversificação de 
clientes com foco no pequeno varejo, que representa 45% das vendas.

O Grupo Frigorífico B possui três unidades no Estado de Goiás, aqui 
identificadas por Unidade 1, Unidade 2 e Unidade 3. A Unidade 1 foi ad-
quirida pela empresa, a Unidade 2 foi adquirida em 2009, já em funcio-
namento, e a Unidade 3, que ficou desativada por 13 anos, voltou a fun-
cionar no final de 2008. As unidades 1 e 2 possuem capacidade instalada 
de abate de 2.000 cabeças/dia. Já a Unidade 3 possui uma capacidade 
bem menor: 500 cabeças/dia. As três unidades estão localizadas em mi-
crorregiões diferentes. Nas três unidades são realizados: compra, abate, 
limpeza, desossa, embalagem e venda da carne. Nestas unidades não há 
o processamento da carne (carne industrializada), sendo produzidos 
apenas carne in natura e miúdos. 

O Grupo Frigorífico B vende seus produtos no mercado nacional e 
internacional, principalmente a clientes varejistas como supermercados, 
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clubes de atacado, outros distribuidores de varejo e empresas do setor 
de food service (tais como restaurantes, hotéis, distribuidores de servi-
ços de alimentação e processadores complementares). No mercado na-
cional e internacional a distribuição é realizada pelo próprio grupo. No 
mercado interno, o grupo frigorífico implantou mais um canal de distri-
buição: a venda direta ao consumidor final, utilizando vans (no Brasil 
são 713), realizando venda porta a porta. No entanto, 80% da produção 
em Goiás é destinada ao mercado externo. O grupo exporta para apro-
ximadamente 110 países diferentes, incluindo a Europa, Oriente Médio, 
África e Ásia; contudo, no Estado de Goiás, apenas a Unidade 1 é habilita-
da a exportar para a União Europeia. 

As unidades do Grupo Frigorífico B, pertencem a um grupo maior, que 
possui atuação nos seguintes países: Estados Unidos, México, Porto Rico, 
Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Inglaterra, Itália, Argélia, Egito, 
Congo, Angola, Rússia, China, Coréia do Sul, Japão, Taiwan e Austrália.

Na análise comparativa da competitividade dos dois grupos frigo-
ríficos, verificou-se que a média ponderada dos sete direcionadores do 
Grupo Frigorífico A foi 1,0, e a média do Grupo Frigorífico B foi 1,02. Po-
de-se afirmar que, na perspectiva dos representantes dos frigoríficos, os 
direcionadores analisados contribuem de forma positiva para a compe-
titividade do segmento.

Em resumo, pode-se considerar que existem diferenças significati-
vas entre os dois grupos frigoríficos, principalmente com relação à par-
ticipação de mercado, tendo em vista que o Grupo Frigorífico B possui 
maior participação (mercado interno e externo) em comparação com 
o Grupo Frigorífico A. Através dos dados levantados, verificou-se que 
mesmo inseridos num mesmo recorte geográfico, possuem caracterís-
ticas diferentes. Dentre as principais diferenças, têm-se: estrutura física 
(formato, capacidade, idade da planta, tecnologia), estrutura econômica, 
gestão, participação de mercado, formato das transações, tipos de canais 
de distribuição, estrutura da distribuição no mercado externo, tipos de 
transportes, tipos de abate, dentre outros. 
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Mesmo apresentando as diferenças citadas acima, quase todas as 
notas atribuídas aos direcionadores seguiram uma mesma tendência 
(avaliação positiva ou negativa). Houve apenas uma divergência signi-
ficativa entre as duas notas atribuídas, que foi para o direcionador in-
sumos. Para o Grupo Frigorífico A o direcionador foi avaliado próximo 
da neutralidade, já o Grupo Frigorífico B avaliou como favorável a com-
petitividade. As notas mais altas foram atribuídas aos direcionadores 
controlados pela própria empresa, como: tecnologia, gestão e logística. 
Esses dados representam a percepção dos gerentes quanto à contribui-
ção do próprio grupo frigorífico para a competitividade do segmento e 
da cadeia. Por outro lado, apenas um direcionador recebeu nota negati-
va, que foi o ambiente institucional e organizacional. Essa avaliação foi 
feita em virtude principalmente dos problemas de inspeção sanitária, 
falta de marketing institucional do produto, disponibilidade de linhas 
de créditos com juros reduzidos e problemas relacionados ao ambiente 
macroeconômico, como a valorização da moeda nacional, afetando as-
sim as exportações. 

Ressalta-se que esses resultados ganham força pelo fato de serem 
representações convergentes das percepções de representantes de dois 
grupos frigoríficos distintos (e que foram entrevistados separadamente, 
sem acesso as opiniões um do outro) sobre os seus insumos; sua própria 
atuação; bem como sua relação com o mercado distribuidor. Isso não 
significa uma verdade absoluta, mas mostra consistência no modo como 
os direcionadores de competitividade estão sendo percebidos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema abordado é bastante atual e relevante, já que esse segmento 
assume um lugar de destaque na economia goiana. O mercado goiano, 
como foi constatado pelos dados apresentados no presente trabalho, 
está conectado com o mercado global e deverá ser cada vez mais exigi-
do para permanecer competitivo. A produção de conhecimento sobre o 
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segmento de abate e processamento de carne bovina pode contribuir 
para melhorias na sua coordenação e, consequentemente, em ganhos 
competitivos importantes.

Baseando-se nas avaliações realizadas, seguem abaixo sugestões de 
ações com o intuito de manter a competitividade já conquistada, além de 
aumentar a sua participação de mercado e lucratividade. 

(i) Insumos: A capacidade de abate observada atualmente no es-
tado é suficientemente elevada, mas ainda há muito que aperfeiçoar 
quanto à qualidade da matéria-prima (boi), além de investimentos na 
agregação de valor dos produtos. Vale considerar que o investimento na 
agregação de valor significa investir na qualidade dos produtos, o que 
deve resultar no aumento da competitividade do segmento. São neces-
sárias ações para a adequação das plantas frigoríficas existentes para 
industrialização da carne, já que atualmente tal processo ocorre no Es-
tado de São Paulo. 

(ii) Ambiente Organizacional e Institucional: O modal rodoviário 
continua sendo a principal via de transporte da carne para os portos. 
Além disso, a estrutura portuária brasileira está longe do ideal. O cus-
to portuário é elevado e a estrutura é insuficiente. Ações relacionadas 
com a construção da plataforma multimodal no estado, além de co-
branças junto ao Governo Federal, são necessárias para a melhoria no 
sistema portuário.

A imagem da carne bovina brasileira sofreu desgastes significativos 
com os focos de febre aftosa antes do momento atual de controle da do-
ença. Além disso, há uma crescente exigência de adequação às regras 
ambientais. Com isso, houve uma concentração maior de vendas para 
países que não exigem rastreabilidade. Mesmo havendo adequações 
que atendem a alguns mercados mais exigentes, como a União Europeia, 
ainda é possível melhorar o volume de vendas. Diversificar significa ex-
plorar melhor o potencial de vendas para os mercados que já compram 
a carne brasileira, bem como o alcance de possíveis novos mercados. 
Algumas ações são necessárias, como: divulgar a carne brasileira no 
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mercado internacional, através de feiras, congressos e outros; informar 
os consumidores do mercado interno a respeito das características (as-
pectos nutricionais e de qualidade) da carne bovina; buscar novos acor-
dos comerciais combatendo práticas protecionistas; investir em selos de 
qualidade e de gestão ambiental. 

Sugere-se também a estruturação de um centro de inteligência mer-
cadológica para a obtenção de dados primários sobre as tendências e o 
mercado consumidor, nacional e internacional. Os objetivos do centro 
são: levantar dados sobre tendências de consumo e levantar informa-
ções sobre os concorrentes internacionais e outros, além de apoio ao 
projeto em Defesa da Pecuária Sustentável, proposto pela SCOT consul-
toria, que tem como objetivo desenvolver estudos acerca das críticas que 
são feitas às cadeias de carne bovina. 

(iii) Estrutura de Mercado: Devido à inexistência de uma instituição 
que negocie a carne brasileira no mercado internacional, cada frigorífico 
realiza a sua própria negociação. Com isso, não há uma organização dos 
produtores para a produção de carne com as características específicas 
exigidas por cada mercado, o que resulta em uma disputa entre os pró-
prios frigoríficos. São necessárias ações no sentido de aprimorar a atu-
ação da ABIEC na negociação da carne brasileira no mercado externo e 
coordenação da produção entre os frigoríficos de acordo com a demanda 
(características exigidas por cada mercado); implantar/ativar o programa 
novilho precoce, com redução dos tributos sobre essa produção, além da 
obrigatoriedade, pelo frigorífico, do pagamento de bonificação; incentivar 
a venda através de contratos prévios (negociação na bolsa) entre os pro-
dutores e os frigoríficos, acordando os atributos que serão requeridos.

Compreendendo que a produção de conhecimento é fundamental 
tanto para o desenvolvimento tecnológico e da qualidade da gestão, 
como para o avanço das políticas que dão sustentação ao desenvolvi-
mento econômico, destaca-se a necessidade de maior produção acadê-
mica focada no mercado específico da carne goiana, já que a carne cons-
ta na lista dos principais produtos exportados pelo Estado de Goiás. 
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Uma das limitações do estudo é que os dados apresentados dizem 
respeito apenas aos frigoríficos exportadores, o que limita a possibilida-
de de generalização para os frigoríficos não exportadores de carne bo-
vina com SIF. Tais limitações, contudo, se justificam tanto pela natureza 
do trabalho como pelo tempo para sua realização, assim como pelo fato 
de haverem poucos trabalhos sobre o tema no Estado de Goiás. Deste 
modo, tais limitações apresentam-se como oportunidades para agenda 
futura de pesquisa.

Para futuros trabalhos que investigarem o tema, sugerem-se estu-
dos comparativos da competitividade dividindo o segmento em dois 
grupos (frigoríficos exportadores e não exportadores com SIF). Isso 
poderá contribuir para análises mais aprofundadas da competitividade 
dentro do próprio estado, revelando diferenças que possam existir entre 
a cadeia exportadora e não exportadora. 
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APRESENTAÇÃO

A análise dos recursos internos pode ser entendida por meio de uma 
abordagem denominada de “Visão Baseada em Recursos – VBR”. A VBR 
considera as competências, as capacidades e as habilidades como as ba-
ses do conhecimento organizacional, que são responsáveis por diferenciar 
uma empresa das demais, considerando que as organizações desenvol-
vem seus padrões de comportamentos estratégicos. Baseando-se nessas 
abordagens, esta pesquisa tem o objetivo de identificar as capacidades 
estratégicas de um laticínio, localizado no Estado de Rondônia, a partir 
dos preceitos teóricos da VBR. Metodologicamente, é uma pesquisa ex-
ploratória descritiva, com foco no estudo de caso, com abordagens quali-
tativa e quantitativa, desenvolvidas de forma concomitante e apoiadas em 
ferramentas de estatística descritiva para a mensuração das Capacidades 
Estratégicas com foco na VBR. Como conclusão, foi identificado que a em-
presa apresenta a capacidade de Orientação ao Mercado e a Capacidade 
de Administração como as que predominam na organização, apresentan-
do os melhores índices de pontuação, o que proporciona uma vantagem 
competitiva à empresa. Recomenda-se que outras pesquisas sobre a te-
mática sejam empreendidas em outros laticínios.
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1 INTRODUÇÃO

As pesquisas sobre as capacidades das organizações, desenvolvidas 
até o final dos anos 1980, tinham como foco principal a análise externa 
às organizações. No entanto, a partir da década de 1990, iniciou-se uma 
nova discussão, uma vez que várias mudanças ocorreram na economia, 
requerendo a análise organizacional interna, de forma a evidenciar que 
o resultado superior obtido com a vantagem competitiva se relaciona 
com as diferenças internas existentes nas empresas.

Esta abordagem é considerada a mais consistente para determinar a 
vantagem competitiva entre empresas (BARNEY, 1991), e remete ao que 
Drucker (1955) menciona sobre a Era do Conhecimento. Para Drucker 
(1955), no contexto da era do conhecimento, o sucesso sorri para os que 
sabem administrar seus pontos fortes e fracos, aspectos inerentes ao 
ambiente interno das organizações. Sob essa perspectiva, passa-se a efe-
tuar melhor análise da eficiência das práticas organizacionais – aplica-
ção dos recursos versus resultados alcançados – visando agregar valor 
aos produtos para obter diferencial e vantagem competitiva. Observa-se 
que os procedimentos para a utilização dos recursos internos da organi-
zação podem ser entendidos sob as premissas da teoria da Visão Basea-
da em Recursos (Resource-Based View – RBV), conforme destaca Aragão 
(2010), apontando, principalmente, Penrose (1962), Wernerfelt (1984) e 
Barney (1991). De acordo com a teoria RBV, os recursos internos da or-
ganização são essenciais para o desempenho da empresa. A utilização 
desses recursos de forma eficiente e eficaz leva a empresa a adquirir um 
diferencial, uma vantagem competitiva para concorrer no mercado.

A partir dos preceitos da RBV pode-se identificar um conjunto de 
recursos que proporcionam vantagem competitiva para as empresas. 
A análise da RBV torna-se um instrumento essencial para se adquirir 
a sustentabilidade da vantagem competitiva, a partir da exploração e 
do desenvolvimento dos recursos tangíveis e intangíveis da empresa 
(BARNEY, 1991). Para tanto, é necessário que a organização desenvolva 
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um comportamento estratégico, uma capacidade para definir e mudar 
ações, procedimentos e pensamentos que possam identificar e utilizar, 
de uma forma eficaz e eficiente, seus recursos internos em relação às 
informações obtidas de seus concorrentes.

A capacidade da organização de identificar seus recursos internos 
e compará-los aos recursos das organizações concorrentes demonstra 
que existe um campo a ser pesquisado e melhor compreendido. De uma 
forma geral, este estudo se respalda no entendimento de que a vanta-
gem competitiva é baseada nos recursos e nas capacidades internas das 
organizações. Sendo assim, as diferentes capacidades de cada organiza-
ção de utilização dos recursos internos é que irá gerar a vantagem com-
petitiva no mercado.

Diante desse contexto, evidencia-se uma necessidade de analisar a 
importância dos recursos internos e a utilização destes recursos como ca-
pacidades estratégicas da empresa, os quais justificam a realização desta 
pesquisa. Para tanto, busca-se responder a seguinte questão: quais são as 
capacidades estratégicas, com base na teoria da Visão Baseada em Recur-
sos, de um laticínio no município de Porto Velho/RO? Justifica-se a rea-
lização deste estudo pela necessidade de melhor compreensão e análise 
da forma como a RBV é difundida e utilizada em uma empresa, podendo 
contribuir com estudos em outras empresas, em pesquisas futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Visão Baseada em Recursos

Penrose (1959) é citada por Araujo (2010) e Ribeiro, Rossetto e Ver-
dinelli (2010; 2011) como o marco inicial sobre a teoria da Visão Baseada 
em Recursos. O limite ao crescimento de uma organização não está so-
mente no mercado, mas também nos recursos que possui e, principal-
mente, na maneira como são utilizados. É a partir da distinção entre os 
recursos e a forma como são utilizados que se encontra a origem da sin-
gularidade das empresas. Wernerfelt (1984) foi quem instituiu o termo 
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Visão Baseada em Recursos (Resource-Based View – RBV) para tratar da 
construção de vantagem competitiva a partir dos recursos da empresa. 
Para esse autor, um aumento na lucratividade das empresas pode ser 
melhor explicado por seus recursos do que por sua posição de mercado.

A partir da década de 1990, a teoria RBV começou a ser fomentada, 
trazendo um novo foco e uma nova forma de pensar, não só fixados na 
análise dos recursos externos da organização, mas, principalmente, na 
análise dos recursos internos. A RBV, juntamente com a estratégia, pas-
saram a ser formuladas a partir desses recursos (BARNEY, 1991).

Neste capítulo, utiliza-se o conceito de Barney (1991) para definir os 
conceitos de recursos de uma organização como sendo os ativos, as capa-
cidades, os processos organizacionais, o conhecimento, a informação e os 
atributos controlados. Os recursos da organização transformaram-se em 
uma das principais preocupações para se conseguir a vantagem competiti-
va e a sustentabilidade no mercado. Para tanto, as estratégias da organiza-
ção devem ser formuladas a partir dos recursos identificados como raros, 
valiosos, insubstituíveis e de difícil imitação (BARNEY, 1991). Ou seja, não 
basta apenas identificar os recursos raros e valiosos, faz-se necessário, ain-
da, ter conhecimento sobre as estratégias que irão ser adotadas para poder 
usufruir de todos os benefícios que esses recursos podem gerar.

Partindo dessa necessidade, Song, Di Benedetto e Nason (2007) de-
fendem que com a RBV as organizações tendem a alocar seus escassos re-
cursos para desenvolver capacidades que gerem vantagem competitiva.

2.2 Capacidades Estratégicas através da Visão Baseada em Recursos

Barney (1991) estabelece quatro atributos que os recursos precisam 
possuir: devem ser valiosos, raros, inimitáveis e de difícil substituição. 
Assim, para uma organização obter vantagem competitiva sobre seus 
concorrentes, é necessário que seus recursos apresentem esses quatro 
atributos. Para identificar e manter a posse desses quatro atributos, a 
organização precisa desenvolver estratégias para aumentar sua capaci-
dade de utilizar seus recursos internos de forma eficiente e eficaz.
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Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), em seu estudo sobre o comporta-
mento estratégico das empresas e a visão baseada em recursos, utilizaram 
as contribuições de Desarbo et al. (2005; 2006), apresentadas num estudo 
desenvolvido em 709 unidades estratégicas na China, Japão e Estados Uni-
dos e em 216 empresas norte americanas. As medidas pesquisadas foram 
agrupadas em cinco tipos de capacidades: capacidades de marketing; ca-
pacidades de orientação ao mercado; capacidades de tecnologia da infor-
mação; capacidades tecnológicas; e capacidades de administração.

Desarbo et al. (2005), citado por Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2011), 
descreveram cada uma das cinco capacidades – marketing, orientação 
ao mercado, tecnologia da informação, tecnológicas e administração, 
utilizando como ponto chave as atividades do prospector (inovador), o 
defensor e o analista. Aqui se utiliza a adaptação para as organizações, 
conforme transcrição a seguir.

A) Capacidades de marketing
As capacidades de marketing incluem o conhecimento dos consumido-

res e dos concorrentes, a qualidade dos serviços, a habilidade em segmen-
tar mercados, a habilidade em oferecer serviços diferenciados e a eficácia 
da publicidade e da formação de preço. Esses atributos são de grande im-
portância para os defensores manterem vantagem competitiva sustentável, 
pois estão preocupados em proteger seus consumidores e produtos atuais.

As organizações necessitam de competências para o planejamento, 
alocação de recursos de marketing e controle de atividades de marke-
ting, o que sugere que as capacidades de marketing são igualmente im-
portantes para elas. Requer, ainda, determinadas capacidades de marke-
ting por desenvolverem novos mercados e produtos, e por procurarem 
manter o domínio em mercados que já atuam.

A capacidade de marketing é medida através da análise de sete fa-
tores, quais sejam: conhecimento dos clientes; conhecimento dos con-
correntes; integração das atividades de pré-venda, venda e pós-venda; 
competência para segmentar e definir os mercados de atuação; eficácia 
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da formação do preço de venda; eficácia de publicidade; e competência 
para oferecer serviços adicionais ao cliente.

B) Capacidades de orientação ao mercado
Por capacidade de orientação ao mercado, os mesmos autores di-

zem tratar-se da capacidade da organização em criar relacionamentos 
duráveis com fornecedores, reter consumidores e unir-se aos membros 
do canal de distribuição, como atacadistas e varejistas.

As organizações necessitam de um nível alto de capacidade de 
orientação ao mercado para se anteciparem às mudanças que ocorrem 
no mercado e às necessidades de seus clientes, no intuito de manterem 
domínio de mercado e vantagem competitiva, através de maior qualida-
de dos produtos, bom preço competitivo, etc.

A capacidade de orientação ao mercado é medida através da análise 
de três fatores: sintonia com o mercado; retenção de clientes (fideliza-
ção); e relacionamentos duráveis com os fornecedores.

C) Capacidades de tecnologia da informação
As capacidades de tecnologia da informação são aquelas que auxi-

liam uma organização a criar conhecimento técnico e de mercado, bem 
como as que facilitam o fluxo da comunicação interna e a integração en-
tre os departamentos.

As organizações necessitam de capacidade de tecnologia da infor-
mação para inovar e explorar as vantagens para serem e se manterem 
como a primeira no mercado. Mesmo quando as organizações não ino-
vam e focam mais na eficiência de seus processos, também é necessária 
a capacidade de tecnologia da informação para manterem a eficiência do 
processo e, ao mesmo tempo, possuir flexibilidade para inovar.

A capacidade de tecnologia da informação é medida através de seis 
fatores: sistemas de TI para facilitar a integração entre os departamentos; 
sistemas de TI para facilitar as informações do produto no ato da ven-
da; sistemas de TI para facilitar a criação de conhecimento de mercado; 
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sistemas de TI para comunicação interna; sistemas de TI para comunica-
ção externa; e sistemas de TI para o gerenciamento das informações.

D) Capacidades tecnológicas
As capacidades tecnológicas estão relacionadas à eficiência do pro-

cesso de produção, redução de custos, maior consistência na entrega e 
maior competitividade, além do desenvolvimento de novos produtos e 
da previsão de mudanças tecnológicas na indústria. São habilidades in-
ternas da organização; entretanto, são ditadas pelo mercado, pela con-
corrência, pelas mudanças ambientais ou por novas oportunidades.

Importante para todos os tipos estratégicos, as capacidades tecnoló-
gicas operam em ambientes em constante mudança e utilizam a estraté-
gia de ser o primeiro no mercado. São, portanto, portadores de múltiplas 
tecnologias que garantem o desenvolvimento contínuo e a ampliação de 
mercados e produtos. Através das capacidades tecnológicas, busca-se 
manter baixos custos por meio de domínios criados para absorver as sa-
ídas em bases contínuas e previsíveis. As organizações passam a operar 
tanto com flexibilidade quanto com estabilidade.

A capacidade tecnológica é medida através de seis fatores: desenvol-
vimento de novos serviços; lançamento de novos produtos; habilidades 
de prever mudanças tecnológicas no setor; cumprimento de prazo de 
entrega; competência para entregar o produto em perfeitas condições; e 
habilidade para prestar atendimento com qualidade.

E) Capacidades de administração
A capacidade de administração inclui a habilidade para integrar 

sistemas logísticos, controle de custos, administração financeira e de 
recursos humanos, previsão de vendas e administração do plano de 
marketing, etc. Inclui, ainda, a capacidade e a flexibilidade de interação 
entre os ambientes interno e externo, o desenvolvimento de recursos 
estratégicos capazes de gerar agilidade, pró-atividade e agressividade, 
além de um foco maior no controle, sobretudo no de custos.
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As organizações precisam desenvolver a gestão para garantir que 
os processos e a estrutura organizacional suportem, ao mesmo tempo, 
áreas de operação dinâmicas e estáveis. Para esse tipo estratégico, os 
autores sustentam que é necessário um sistema de administração que 
garanta o equilíbrio entre a flexibilidade e o controle, ou seja, ao mesmo 
tempo em que se deve possuir planejamento de marketing e produção 
para mercados sob seu domínio, também deve concentrar-se no desen-
volvimento de novos produtos e mercados.

A capacidade de administração é medida através de oito fatores: 
sistemas logísticos integrados; capacidade de controle de custos; com-
petência de administração financeira; capacidade de administração de 
recursos humanos; exatidão da previsão de receitas e lucratividade; pro-
cesso de planejamento de marketing; capacidade de manter a equipe 
alinhada aos objetivos da empresa; e gestão participativa.

2.3 Capacidades Estratégicas e Vantagem Competitiva através da VBR

Porter (1986; 1989), em sua análise e estudo da concorrência com 
relação à estratégia, mencionou quatro componentes essenciais: metas 
a curto e longo prazos, atualização constante de estratégias, hipóteses 
sobre a realidade da empresa e capacidades. Segundo o autor, as capa-
cidades são as análises e definições dos pontos fortes e fracos, com o 
objetivo de se obter vantagens.

Com a visão baseada em recursos, ao analisar uma organização em 
termos de capacidades estratégicas, constatamos a importância da exis-
tência de instrumentos que geram uma fonte de vantagem competitiva, 
que não pode ser facilmente imitada ou copiada pelas concorrentes. Es-
sas capacidades estratégicas são identificadas como o instrumento que 
realiza a monitoração das atividades internas da organização, adaptan-
do as diversas situações às necessidades do ambiente externo.

Barney (1991) afirma que, através da VBR, pode-se identificar as ca-
racterísticas dos recursos e das capacidades internas da organização, 
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podendo, também, ajudar a obter e a manter um diferencial competitivo 
por um longo período de tempo. A diferença entre as organizações está, 
muitas vezes, na forma como obtêm esses recursos, na medida em que as 
empresas possam organizar os recursos de forma que criem valor, sejam 
raros, difíceis de serem imitados e de serem substituídos. Esses recursos 
podem constituir uma fonte de vantagem competitiva sustentável para 
a organização. No entanto, caso a organização não consiga obter esses 
recursos terá um desempenho homogêneo às outras.

Em relação à vantagem competitiva, Barney (1991) a define como a cria-
ção de valor para a organização durante a implementação de uma estratégia 
que não tenha sido implementada por nenhum concorrente atual ou po-
tencial. Quando os concorrentes não são capazes de duplicar os benefícios 
da estratégia implementada pela empresa, tem-se a vantagem competitiva.

Pela Visão Baseada em Recursos, a empresa, conhecedora de seus 
recursos internos mais valiosos, raros, não imitáveis e de difícil substi-
tuição, busca criar oportunidades no mercado para seu aproveitamento, 
diferenciando-se, justamente, por sua estratégia em considerar a ques-
tão interna à organização como mais importante. Barney (1991) apre-
senta um modelo para entender a vantagem competitiva utilizando os 
sete recursos disponíveis.

Figura 1. Criação de valor, raridade, dificuldade de imitação e dificuldade de 
substituição para gerar vantagem competitiva. 

Fonte: Adaptado a partir de Barney (1991).
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Barney (1991) mostra na Figura 1 a construção da vantagem competiti-
va, sendo que cada um dos recursos será caracterizado na Figura 2 a seguir.

Figura 2. Características dos recursos para gerar vantagem competitiva.

Valiosos Quando os recursos são capazes de explorar oportunidades e neu-
tralizar ameaças ambientais, permitindo à empresa reduzir custos.

Raros
Garante a sustentabilidade competitiva e gerencia os recursos de for-
ma que tenham uma combinação rara. Um recurso será raro quando 
não estiver disponível para muitas empresas. 

Difíceis 
de serem 
imitados

Baseado na combinação de três razões: condições históricas ao 
acesso aos recursos; ambiguidade causal no que tange à obtenção 
do entendimento da relação entre recursos e vantagem competitiva 
sustentável, além de recursos que são socialmente complexos, frutos 
das relações entre as pessoas e da cultura da empresa

Difíceis 
de serem 

substituídos
Não possui recurso que seja substituto. 

Fonte: Adaptado a partir de Barney (1991).

Essa abordagem da Visão Baseada em Recursos mostra que a van-
tagem competitiva almejada pelas organizações é obtida através do con-
junto de recursos e de capacidades criados, administrados e sustentados 
pelos responsáveis pelo planejamento das atividades da organização.

3 METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa utilizaram-se as abordagens qua-
litativa e quantitativa (CRESWELL, 2010). A abordagem é caracterizada 
como qualitativa pela necessidade de descrever o objeto do estudo, o 
local onde será realizada a pesquisa e o conhecimento a ser adquirido 
com o planejado, bem como por analisar, compreender e interpretar os 
resultados obtidos. A abordagem é caracterizada como quantitativa pela 
tabulação de informações numéricas e percentuais, através da aplica-
ção de questionário com um conjunto de alternativas. Segundo Creswell 
(2010), os dados são coletados em um instrumento que mede atitudes, e 
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as informações são analisadas por meio de procedimentos estatísticos. 
Creswell (2010) e Denzin e Lincoln (2006) explicam que, após a conclu-
são da fase de entrevista com aplicação de questionário com questões 
abertas e fechadas, a triangulação vem à tona como um elemento crítico 
na prática da ciência social, ‘acrescentando’ uma camada de dados à ou-
tra para construir um quadro lógico e confirmatório.

Quanto aos fins, a pesquisa é caracterizada como descritiva (GIL, 
2007) e quanto aos meios de investigação, documental (VERGARA, 2007). 
Como fonte de coleta de dados foram utilizados o formulário e, ainda, a 
observação direta e a entrevista (LAKATOS; MARCONI, 1991).

A entrevista, a observação direta e o formulário (LAKATOS; MAR-
CONI, 1991) foram utilizados para extrair, de forma organizada, os dados 
para posterior análise e mensuração, a partir do formulário aplicado, 
tendo como base as teorias de Miles e Snow (1978). O formulário foi di-
vido em duas partes: a primeira é a avaliação dos respondentes e da em-
presa, e a segunda é a avaliação do comportamento estratégico a partir 
do ciclo adaptativo. Os respondentes da empresa foram indicados a par-
tir dos setores gerenciais e/ou coordenadorias.

O formulário foi estruturado com base em Ribeiro, Rossetto e Ver-
dinelli (2010) para avaliar a capacidade da empresa com foco na Visão 
Baseada em Recursos e contém os seguintes fatores: 1) capacidades de 
marketing; 2) capacidade de orientação ao mercado; 3) capacidade de 
tecnologia da informação; 4) capacidade tecnológica; e 5) capacidade 
de administração. A seguir, apresenta-se a estrutura do instrumento de 
pesquisa para avaliar as capacidades, considerando a VBR.

Quadro 1. Estrutura do instrumento de avaliação das capacidades do VBR.

Capacidades de Marketing 1 2 3 4 5

Conhecimento dos clientes

Conhecimento dos concorrentes

Integração das Atividades de pré-venda, venda e pós-venda

Competência para segmentar e definir os mercados de atuação
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Eficácia da formação do preço de venda

Eficácia de publicidade

Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente

Capacidades de orientação ao mercado 1 2 3 4 5

Capacidade de estar em sintonia com o mercado

Capacidade para reter clientes (fidelização)

Capacidade de criar relacionamento durável com os fornecedores

Capacidades de Tecnologia da Informação – TI 1 2 3 4 5

Sistemas de TI para facilitar a integração entre os departamentos

Sistemas de TI para facilitar as informações do produto no ato da venda

Sistemas de TI para facilitar a criação de conhecimento de mercado

Sistemas de TI para comunicação interna

Sistemas de TI para comunicação externa

Sistemas de TI para o gerenciamento das informações

Capacidades Tecnológicas 1 2 3 4 5

Capacidade de desenvolvimento de novos serviços

Capacidade de acompanhar o lançamento de novos produtos

Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor

Capacidade de cumprimento de prazo de entrega

Competência para entregar o produto em perfeitas condições

Habilidade para prestar atendimento com qualidade

Capacidades de Administração 1 2 3 4 5

Sistemas logísticos integrados

Capacidade de controle de custos

Competência de administração financeira

Capacidade de administração de recursos 
humanos (recrutamento, treinamento)

Exatidão da previsão de receitas e lucratividade

Processo de planejamento de Marketing

Capacidade de manter a equipe alinhada aos objetivos da empresa

Gestão participativa

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Ribeiro, Rossetto e Verdinelli (2010).

(continuação)(continuação)
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Para análise dos resultados foi utilizada a Escala de Likert (LIKERT, 
1932; VIEIRA; DALMORO, 2008). Este é um tipo de escala de resposta, 
normalmente utilizada em pesquisas que utilizam questionários com 
atribuição de níveis nas questões, e os respondentes escolhem o nível de 
concordância ou discordância em cada questão. Tendo como valores 1 
(muito baixo), 2 (baixo), 3 (igual), 4 (alto) e 5 (muito alto), o valor 3 foi 
considerado ‘indiferente’ ou ‘sem opinião’, sendo o ‘ponto neutro’, equi-
valente aos casos em que os respondentes deixaram em branco.

A mensuração do nível de concordância ou discordância dos res-
pondentes foi realizada por meio da obtenção do Ranking Médio (RM) 
da pontuação atribuída às respostas, relacionando à frequência das res-
postas dos respondentes que fizeram tal atribuição.

O método de Ranking Médio (RM) é apresentado por Malhotra 
(2001) e utilizado por Tresca e Rose Júnior (2000) e por Cassiano (2005), 
os quais utilizaram para mensuração e análise dos resultados, a partir 
da utilização da escala Likert.

A Média Ponderada (MP) é obtida através da soma dos pontos da es-
cala escolhida pelo respondente. O Ranking Médio (RM) é obtido através 
da divisão da média ponderada pela soma das repostas. No quadro abaixo, 
demonstra-se uma simulação da utilização do método do Ranking Médio.

Quadro 2. Simulação da mensuração de resultados utilizando o Ranking Médio (RM).

Capacidades Estratégicas

Comportamento
1

Muito
Baixo

2
Baixo

3
Igual

4
Alto

5
Muito 
Alto

Média 
Ponderada

Ranking 
Médio

Marketing    2 1 13 4,33

Orientação ao 
Mercado

  1 2  11 3,67

Tecnologia da 
Informação

   3  12 4,00

Tecnológica   1 2  11 3,67

Administração 3 4,00

Fonte: Dados da pesquisa (2014).
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Onde:
Média Ponderada (MP) = (Quant. muito baixo *1) + (Quant. baixo *2) 

+ (Quant. igual *3) + (Quant. alto *4) + (Quant. muito alto *5)

Logo, a MP = (0*1) + (0*2) + (0*3) + (2*4) + (1*5) = 13

Ranking Médio (RM) = Média Ponderada / (Quant. muito baixo) + 
(Quant. baixo) + (Quant. igual) + (Quant. alto) + (Quant. muito alto)

Logo, o RM = 13 / (0+0+0+2+1) = 4,33

No exemplo mostrado no quadro, tem-se o cálculo dos resultados 
apontando para a capacidade de administração e tecnologia da informa-
ção que, nesta simulação, obtiveram o maior RM.

Para a tabulação dos dados foi utilizado o aplicativo da Microsoft 
– Office Excel – e, para a apresentação dos resultados, utilizou-se a es-
tatística descritiva com apresentação em gráficos, tabelas e ilustrações.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As respostas obtidas foram analisadas à luz da teoria VBR e os resul-
tados são apresentados sobre as capacidades de marketing, orientação 
ao mercado, tecnologia da informação, tecnológica e de administração.

A avaliação das capacidades demonstrada pelo ranking médio geral 
das cinco capacidades, levando-se em consideração o índice de pontua-
ção de cada uma, é especificada na Tabela 1, a seguir:

Tabela 1. Análise geral das capacidades com foco na VBR.

Especificação Média Ponderada Ranking Médio

Capacidade de Marketing 9,57 3,19

Capacidade de Orientação ao Mercado 9,33 3,11

Capacidade de Tecnologia da Informação 8,80 2,93
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Capacidades Tecnológicas 9,20 3,07

Capacidade de Administração 9,80 3,27

PONTUAÇÃO TOTAL – CAPACIDADES 9,34 3,11

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Pela Tabela 1 é possível verificar os dados da média ponderada e do 
ranking médio de cada capacidade. No entanto, observa-se que nenhu-
ma das capacidades obteve um ranking médio superior a 3,5 pontos, o 
que resultou na média de 3,11 pontos do total das cinco capacidades. Na 
Figura 3 está ilustrado este resultado.

Figura 3. Análise geral das capacidades com foco na VBR.

Fonte: Dados da pesquisa (2014)

A Tabela 1 e a Figura 3 mostram que a empresa obteve, como princi-
pais resultados, a capacidade de administração, obtendo 3,27 pontos no 
ranking médio e a capacidade de orientação ao mercado, atingindo 3,19 
pontos no ranking, estando ambas na Escala de Likert (LIKERT, 1932), 
próximas à pontuação ‘3’. O valor exatamente ‘3’ é considerado ‘indife-
rente’ ou ‘sem opinião’, sendo o ‘ponto neutro’. Neste sentido, a avalia-
ção das capacidades demonstrou que nenhuma delas atingiu pontua-
ção suficiente para deixá-las dentro do grau que proporciona vantagem 
competitiva.

(continuação)
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Dando continuidade a análise geral das capacidades, demonstra-se, 
a seguir, na Tabela 2, os resultados individualizados que foram utilizados 
como critérios para mensurar o ranking médio das capacidades.

Tabela 2. Índice de pontuação dos fatores de cada capacidade.

Especificação dos Fatores
Média 

Ponderada
Ranking 

Médio

Competência de administração financeira 15 5,00

Cumprimento de prazo de entrega 13 4,33

Conhecimento dos concorrentes 12 4,00

Eficácia da formação do preço de venda adequado 12 4,00

Reter clientes (fidelização) 12 4,00

Criar relacionamento durável com os fornecedores 12 4,00

Controle de custos 12 4,00

Exatidão da previsão de receitas e lucratividade 12 4,00

Conhecimento dos clientes 11 3,67

Competência para entregar o produto em perfeitas condições 11 3,67

Habilidade para prestar atendimento com qualidade 11 3,67

Administração de recursos humanos 
(recrutamento, treinamento...)

11 3,67

Especificação dos Fatores
Média 

Ponderada
Ranking 

Médio

Capacidade de manter a equipe alinhada 
aos objetivos da empresa

11 3,67

Estar em sintonia com o mercado 10 3,33

O gerenciamento das informações 10 3,33

Competência para segmentar e definir os mercados de atuação 9 3,00

As informações do produto no ato da venda 9 3,00

A comunicação externa 9 3,00

Processo de planejamento de marketing 9 3,00

Integração das atividades de pré-venda, 
venda e pós-venda desta empresa

8 2,67
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Especificação dos Fatores
Média 

Ponderada
Ranking 

Médio

Competência para oferecer serviços adicionais ao cliente 8 2,67

A integração entre os departamentos 8 2,67

A criação de conhecimento de mercado 8 2,67

A comunicação interna 8 2,67

Desenvolvimento de novos serviços 8 2,67

Acompanhamento do lançamento de novos produtos 8 2,67

Habilidade de prever mudanças tecnológicas no setor 8 2,67

Sistemas logísticos integrados 8 2,67

Gestão participativa 8 2,67

Eficácia das atividades de publicidade e marketing 7 2,33

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Os fatores que obtiveram pontuação maior ou igual a 4,00 no ranking 
médio são os que proporcionam vantagem competitiva para a empresa.

Desarbo et al. (2005; 2006), citado por Ribeiro, Rossetto e Verdinelli 
(2010), mencionam que as capacidades de marketing incluem o conheci-
mento dos consumidores e dos concorrentes, a qualidade dos serviços, 
a habilidade em segmentar mercados, a habilidade em oferecer serviços 
diferenciados e a eficácia da publicidade e da formação de preço, sendo 
de grande importância para os defensores manterem vantagem compe-
titiva sustentável.

O laticínio possui vantagem competitiva em dois fatores – conheci-
mento dos clientes e eficácia na formação de preço de venda adequado – 
que são fundamentais e que estão devidamente ligados para proporcio-
nar um produto ou serviço de maior qualidade.

Com relação à capacidade de orientação ao mercado, os mesmos 
autores mencionam que se trata da capacidade da organização em 
criar relacionamentos duráveis com fornecedores, reter consumido-
res e unir-se a membros do canal de distribuição, como atacadistas e 
varejistas.

(continuação)
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O laticínio possui vantagem competitiva em dois fatores: reter clien-
tes (fidelização) e criar relacionamentos duráveis com fornecedores, os 
quais estão devidamente ligados para proporcionar, também, um produ-
to ou serviço de maior qualidade.

Para os autores, as capacidades de tecnologia da informação são 
aquelas que auxiliam uma organização a criar conhecimento técnico e 
de mercado, e facilitam o fluxo da comunicação interna e a integração 
entre os departamentos. Considerando as respostas obtidas e a análise 
dos resultados, e tomando por base o quadro teórico, inexiste fator desta 
capacidade que proporcione vantagem competitiva ao laticínio.

As capacidades tecnológicas estão relacionadas à eficiência do pro-
cesso de produção, à redução de custos, a maior consistência na entrega 
e a maior competitividade, além do desenvolvimento de novos produ-
tos e da previsão de mudanças tecnológicas na indústria. Os resultados 
mostram que o laticínio possui vantagem competitiva quanto ao cum-
primento do prazo de entrega.

A pontuação obtida está diretamente ligada ao fator de criar relacio-
namentos duráveis com fornecedores, proporcionando maior confiança 
do cliente em relação à empresa diretamente ligada, com a pontuação 
obtida no fator reter clientes (fidelização).

Com relação à capacidade de administração, os autores mencionam 
que inclui a habilidade para integrar sistemas logísticos, controle de cus-
tos, administração financeira e de recursos humanos, previsão de vendas, 
administração do plano de marketing, entre outros. Inclui, ainda, a capa-
cidade e a flexibilidade de interação entre os ambientes interno e externo.

Os resultados demonstram que o laticínio tem três fatores da ca-
pacidade de administração que proporcionam vantagem competitiva: 
competência de administração financeira, controle de custos e exatidão 
da previsão de receita e despesa. A empresa é preocupada, principal-
mente, com a forma de administrar seus recursos e de como tomar de-
cisões corretas com relação aos investimentos realizados, com o intuito 
de cumprir os objetivos e metas.



ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  69

Mariluce Paes-de-Souza  et al.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo apresentam-se as conclusões sobre a pesquisa rea-
lizada para identificar as capacidades estratégicas de um Laticínio no 
Estado de Rondônia, utilizando os preceitos da visão baseada em recur-
sos. Os resultados apresentados mostram que os objetivos estabelecidos 
para a realização da pesquisa foram atingidos, uma vez que foram iden-
tificadas as capacidades que geram vantagem competitiva à empresa.

Concluiu-se que a capacidade de orientação ao mercado e a capaci-
dade de administração foram as que obtiveram melhor índice de pon-
tuação com relação ao máximo possível. Dentre cada capacidade, des-
taca-se a competência de administração financeira e o cumprimento de 
prazo de entrega. Os fatores que proporcionam vantagem competitiva 
à empresa são: competência de administração financeira, cumprimento 
de prazo de entrega, conhecimento dos concorrentes, eficácia da forma-
ção do preço de venda adequado, retenção de clientes (fidelização), cria-
ção de relacionamento durável com os fornecedores, controle de custos 
e exatidão da previsão de receitas e lucratividade.

Esses resultados demonstram que os dois principais fatores estão 
relacionados às áreas dominantes da empresa: finanças e produção. 
Por esses resultados, percebe-se que a empresa necessita trabalhar as 
capacidades pontuadas para que as mesmas passem a gerar vantagem 
competitiva, uma vez que cada uma dessas capacidades pressupõem ca-
racterísticas que exigem recursos distintos para que a empresa possa 
atingir os resultados esperados.

Para tanto, torna-se necessário o estabelecimento de estratégias e 
a mudança de procedimentos para que a empresa possa aproveitar as 
oportunidades do mercado ao mesmo tempo em que possa se proteger 
das ameaças que surgirem.

Os resultados desta pesquisa podem ser utilizados como ferra-
mentas para análises que auxiliem a empresa a estruturar suas ações, 
objetivos e planos, visto que passa a ser conhecedora de seus recursos 
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internos mais valiosos, raros, não imitáveis e de difícil substituição, bem 
como das suas capacidades que geram vantagem competitiva.

Para continuidade da pesquisa, sugere-se a possibilidade de reali-
zá-la em outros laticínios para avaliar os comportamentos estratégicos 
e as capacidades estratégicas em empresas do mesmo ramo, como tam-
bém a aplicação em outros setores de atividade.
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Capítulo III

A AMEAÇA DA FIBRA DE POLIÉSTER 
E A COMPETITIVIDADE DA CADEIA 
PRODUTIVA TÊXTIL DO ALGODÃO

–
Luiz Carlos Oliveira Lima

Paulo Roberto Soares
–

APRESENTAÇÃO

As principais empresas têxteis brasileiras consolidaram a cadeia pro-
dutiva têxtil baseada na fibra de algodão. Todavia, a competitividade da 
cadeia produtiva têxtil do algodão é continuamente ameaçada por produ-
tos sintéticos substitutos, oriundos da indústria química. Uma das forças 
mais impactantes é a ameaça de produtos substituintes representados 
pelas fibras químicas. Neste caso, a fibra de poliéster é uma das maiores 
concorrentes da fibra de algodão por apresentar algumas características 
vantajosas como resistência, durabilidade e diferencial de custo total. Um 
intenso processo de inovação tecnológica, a partir das décadas de 1980 e 
1990, ocorreu na cadeia produtiva têxtil do algodão, principalmente na co-
tonicultura, onde ocorreu a introdução de novas variedades de algodão re-
sistente a pragas e adaptadas ao Cerrado brasileiro. O setor agroindustrial 
também participou com a introdução de inovações que foram basicamente 
originadas nos setores de bens de capital com a substituição das máquinas 
obsoletas por equipamentos modernos de maior produtividade. As empre-
sas têxteis brasileiras logo perceberam que poderiam aumentar sua partici-
pação no mercado de forma sustentável através de inovações que associam 
aspectos econômicos, sociais e ambientais. Esta pesquisa demonstrou que 
a sustentabilidade da cadeia produtiva têxtil do algodão está diretamente 
relacionada com a sua capacidade de assimilar os impactos do avanço da 
utilização das fibras artificiais e sintéticas, em especial da fibra de poliéster.



74  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

A AMEAÇA DA FIBRA DE POLIÉSTER E A COMPETITIVIDADE DA CADEIA . . .

1 INTRODUÇÃO

O consumo mundial de fibras artificiais e sintéticas na cadeia têxtil 
mundial vem crescendo desde a metade do século XX, alcançando atual-
mente o patamar de sessenta por cento. No Brasil o consumo de fibras 
ocorre de forma inversa, ou seja, aproximadamente sessenta por cento 
do consumo são de fibras naturais, representadas pela fibra de algodão, 
reforçando a importância desta fibra na cadeia têxtil brasileira. 

Entretanto, a sustentabilidade da cadeia produtiva têxtil do algodão 
sofre séria ameaça devido aos impactos acarretados pela forte concor-
rência da fibra de poliéster em função de seus baixos preços e de suas 
características mecânicas. As margens de lucro de fabricação de tecidos 
e malhas são muito estreitas o que leva os fabricantes a buscarem qual-
quer redução nos custos de matérias-primas.

As empresas têxteis brasileiras, com a introdução de inovações de 
processo, de produtos e de gestão após a crise da década de 1990, pas-
saram a considerar aspectos socioambientais não só para permitir o 
atendimento de requisitos legais, mas também para realçar a estraté-
gia de diferenciação e de agregação de valor em um mercado com ne-
cessidade crescente por transparência, responsabilidade social e ética. 
De acordo com esta estratégia, as empresas do setor têxtil passaram a 
se preocupar com determinados aspectos, tais como: consumo racio-
nal de energia, saúde dos trabalhadores, reciclagem, meio ambiente e 
biodegradabilidade de insumos utilizados. As inovações adotadas para 
cumprir as regulamentações ambientais fazem com que as empresas 
utilizem seus insumos (matérias-primas, energia e trabalho) de modo 
mais produtivo, reduzindo custos e compensando os gastos com as me-
lhorias ambientais.

A hipótese central dessa pesquisa afirma que a sustentabilidade da 
cadeia produtiva têxtil do algodão está diretamente relacionada com o 
aumento da competitividade da fibra de algodão. De acordo com esta 
hipótese, a manutenção da competitividade da cadeia produtiva têxtil do 
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algodão depende da capacidade da fibra de algodão concorrer de forma 
sustentável com as fibras químicas, em especial a fibra de poliéster.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As questões teóricas que baseiam a realização dessa pesquisa são: 
até que ponto a agricultura confronta o capitalismo com um processo de 
produção natural? Até que ponto os produtos da agricultura apresentam 
problemas singulares para a produção industrial? Até que ponto o capi-
tal industrial é caracterizado pelo processo de substitucionismo onde “a 
atividade industrial não apenas representa uma proporção crescente do 
valor agregado, mas o produto agrícola, depois de ser primeiramente 
reduzido a um insumo industrial, sofre cada vez mais a substituição por 
componentes não agrícolas” (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1990, p.2)? 

O sistema produtivo do algodão não fica restrito a atividade agríco-
la, em razão de que esse produto é insumo na transformação industrial, 
especialmente na indústria têxtil e de confecções, podendo ser caracteri-
zado como um sistema produtivo agroindustrial. O conceito de agribusi-
ness (DAVIS; GOLDBERG, 1957) delimita um conjunto de relações produ-
tivas, tanto das indústrias fornecedoras de insumos com os produtores 
de algodão, quanto as existentes entre os elos da indústria fabricante 
de fios, tecidos, malhas e confecções. A análise baseada na abordagem 
Commodity System Approach (GOLDBERG, 1968) procura enfatizar, além 
do processo de estruturação da cadeia produtiva, o papel na sua coorde-
nação estratégica, das empresas e das instituições, em torno de um pro-
duto específico, e dos serviços de apoio, especialmente da tecnologia.

Uma das características marcantes da globalização é a crescen-
te queda das barreiras comerciais. De acordo com Araújo Jr. (1996), a 
competitividade internacional é determinada pela capacidade de uma 
economia igualar os padrões de eficiência que permeiam a economia 
do restante do mundo em termos de utilização de recursos e qualidade 
do produto.
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Segundo Nelson (2006), o sistema nacional de inovação refere-
-se ao conjunto de instituições de um país que, em conjunto, exerce 
o papel de influenciar o desempenho inovador. A sinergia entre ciên-
cia e tecnologia fomenta o surgimento dos laboratórios de pesquisa 
industrial que se caracterizam como os principais responsáveis pelas 
inovações tecnológicas. De acordo com Nelson e Winter (2005), as fir-
mas são possuidoras de várias habilidades ou capacidades dinâmicas, 
procedimentos e regras de decisão que determinam o que elas fazem, 
diante de ameaças e oportunidades, no meio ambiente em que estão 
inseridas e atuam. As firmas em processo de busca descobrem novas 
maneiras de fazer as coisas, visando obter lucro no mercado. Segun-
do Tidd, Bessant e Pavitt (2008), a economia evolucionária enfatiza os 
aspectos institucionais que afetam o comportamento econômico, ao 
invés de posicionar o processo de inovação essencialmente na empre-
sa. Para esta corrente institucionalista a trajetória institucional (path 
dependency) é muito importante, pois as instituições de ontem estão 
intimamente conectadas com as instituições atuais. Os arranjos insti-
tucionais são, portanto, resultantes de contingências políticas e cultu-
rais típicas de cada região ou país.

A ameaça dos produtos substitutos limita o potencial de competiti-
vidade do setor porque impõe limitação à sua rentabilidade e lucrativi-
dade (PORTER, 1999). É o caso da possibilidade de substituição da fibra 
de algodão pela fibra de poliéster na cadeia produtiva têxtil do algodão. 
Por essa razão o sistema nacional de inovação exerce o papel de influen-
ciar o desempenho inovador. As firmas em processo de busca descobrem 
novas maneiras de fazer as coisas, visando obter lucro no mercado. 

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa pretendeu analisar a AMEAÇA DA FIBRA DE POLI-
ÉSTER E A COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA TÊXTIL DO 
ALGODÃO, segundo uma abordagem sistêmica Commodity System 
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Approach (GOLDBERG, 1968). Para realizar esta pesquisa foi emprega-
da técnica de coleta de dados secundários obtidos de fontes privadas 
e públicas de sistematização de dados sobre empresas, em artigos de 
revistas científicas indexadas, livros e teses acadêmicas, bem como em 
sites de bancos e de empresas e organizações representativas direta-
mente relacionados com o setor têxtil. Foram consideradas também 
entrevistas de representantes das empresas, publicadas nas revistas 
semanais e nos jornais especializados em gestão, economia ou finan-
ças, ou naqueles que possuem seções sobre esses temas. Além disso, 
buscaram-se matérias e artigos sobre o setor publicados nesses mes-
mos veículos de comunicação.

Esta pesquisa utilizou o estudo de caso como estratégia de pesquisa 
(YIN, 2001). Esta estratégia de pesquisa vem sendo utilizada nos estudos 
do agribusiness brasileiro nos últimos anos (FARINA, 1997; ZYLBERSZ-
TAJN, 1993). Esta metodologia de pesquisa possui uma larga tradição na 
pesquisa nas Ciências Sociais, assim como no estudo histórico de empre-
sas e da competitividade (CHANDLER, 1998; SZMRECSANYI, 2002).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização da cadeia produtiva têxtil do algodão

O setor têxtil participa de maneira expressiva na economia brasilei-
ra. Além de empregar uma fração considerável da força de trabalho bra-
sileira, contribui de forma marcante na construção do produto interno 
bruto brasileiro (PIB). Este setor passou por uma grave crise na década 
de 1990. Em resposta a esta pressão foi desencadeado um processo de 
inovação tecnológica intenso na cotonicultura com a introdução de no-
vas variedades de algodão resistentes a pragas e adaptadas ao cerrado 
brasileiro.

A cadeia produtiva têxtil do algodão brasileira, representada na 
Figura 1 (IEL, 2000), possui característica marcante pois possui todos 
os elos desde a produção da fibra de algodão, passando pela fiação, 
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tecelagem, malharia, beneficiamento, confecções até chegar ao consu-
midor final. Ou seja, é uma cadeia que apresenta encadeamentos à mon-
tante e à jusante, estando ligada à indústria de sementes, à indústria de 
máquinas têxteis, à indústria de defensivos agrícolas, à indústria produ-
tora de especialidades químicas necessárias em todos os elos da cadeia, 
desde a fiação até o acabamento final e, finalmente, à indústria da moda 
(SOARES, 2010).

A pressão competitiva predatória das importações de fios, tecidos 
e artigos confeccionados forçou as empresas têxteis brasileiras a reagir 
fazendo investimentos estratégicos na modernização, na expansão de 
suas instalações e na integração vertical da produção. As empresas ga-
nharam escala, produzindo artigos mais sofisticados, com texturizações 
e torções diferenciadas. Na esteira desse processo de modernização, as 
maiores empresas globais, fabricantes mundiais de matérias-primas 
para a produção de tecidos trataram de marcar posição no mercado bra-
sileiro (SOARES, 2010).

Desta forma, o setor têxtil e de confecções realizou uma série de 
investimentos estratégicos e foi um dos setores que mais contrataram 
recursos do FAT Giro Setorial. Algumas empresas têxteis também se uti-
lizaram de recursos de outras linhas de financiamento aprovados pelo 
BNDES. Os recursos, em geral, foram destinados ao aumento da capaci-
dade de produção destas empresas. A pesquisa, desenvolvimento e in-
trodução de cultivares adaptadas ao Cerrado e resistentes às inúmeras 
pragas que atacam a cultura do algodão foi fator de extrema importância 
para a consolidação da cadeia produtiva têxtil baseada na fibra de al-
godão. O setor ampliou sua competitividade no mercado exterior têxtil 
e de confecções, principalmente em artigos produzidos com tecido de 
algodão, que ocupam aproximadamente sessenta por cento da produção 
têxtil nacional. O esforço para a melhoria de capacitação da cadeia têxtil 
foi resultado exclusivo do empenho das empresas brasileiras que não 
contam com os subsídios que beneficiam seus concorrentes internacio-
nais (LIMA; SOARES, 2012).
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Figura 1. Fluxograma da cadeia produtiva têxtil do algodão.
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Fonte: Adaptação do diagrama disponível em IEL/CNA/SEBRAE (2000). 

As empresas têxteis brasileiras conseguiram introduzir inovações 
de processo, de produtos e de gestão alcançando resultados satisfató-
rios de competitividade porque contaram com um sistema institucional 
de inovações eficiente e com conhecimento acumulado. A participação 
de órgãos governamentais como o Instituto Agronômico de Campinas 
(IAC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) ilus-
tram a importância deste conceito de sistema nacional de inovações, 
pois estas instituições, entre outras, fomentaram a introdução de inú-
meras inovações tecnológicas importantes para a consolidação da ca-
deia produtiva têxtil do algodão, contribuindo decisivamente para o seu 
desenvolvimento tecnológico (LIMA; SOARES, 2010).

Entretanto, as principais empresas têxteis começaram a compreen-
der que o conceito de empresa socialmente responsável é incompleto 
se apenas contemplar o respeito às leis, o pagamento de impostos e o 
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cuidado das condições de saúde e de segurança dos seus trabalhado-
res. Desta forma, as empresas passaram a buscar o equilíbrio entre o su-
cesso econômico, a preservação ambiental e a responsabilidade social, 
desenvolvendo ações ambientais de forma a alcançar o desenvolvimen-
to sustentável. As principais ações das empresas neste sentido foram a 
introdução do tratamento de efluentes e gerenciamento da destinação 
final de resíduos, a certificação através de normas de qualidade, am-
bientais, de saúde e de segurança, a busca por selos internacionais que 
identificam que a empresa não agride o meio ambiente e a implantação 
de uma política ambiental com definição de investimentos e objetivos a 
serem alcançados. Dessa forma, muitos projetos foram desenvolvidos, 
principalmente projetos de reúso de água, reciclagem de produtos e uso 
racional de energia (LIMA; SOARES, 2013).

4.2 A Consolidação da Cadeia Produtiva Têxtil do Algodão

A recuperação da produção do algodão no Brasil está associada à 
constituição da cadeia produtiva têxtil do algodão. Enquanto a política 
contemplou apenas o setor industrial, um elo da cadeia produtiva, pro-
vocou enorme prejuízo à economia do país. Em uma década, o Brasil 
passou da condição de um dos maiores produtores de algodão do mundo 
para a segunda posição dentre os maiores importadores internacionais 
desse produto, atrás apenas da China. De 1988 para 1997, a produção de 
algodão em pluma recuou de aproximadamente 863.000 toneladas para 
307.000 toneladas, enquanto as importações saltaram de 81.000 tonela-
das para 210.000 toneladas no mesmo período.

Em 1999, a produção brasileira de algodão alcançava 480.000 to-
neladas e o consumo industrial estava em 820.000 toneladas. O gover-
no sob pressão das indústrias de fiação e tecelagem eliminou as tarifas 
incidentes sobre as importações da matéria-prima e reduziu o imposto 
sobre produtos têxteis, acarretando grandes prejuízos para a cultura do 
algodão, agravada ainda mais pela praga do bicudo. O produtor brasilei-
ro passou a operar num ambiente francamente adverso. O algodão era 
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importado com prazos de pagamento longos, com juros de seis a oito 
por cento ao ano. As empresas brasileiras que sobreviveram à concor-
rência predatória dos têxteis importados puderam, naquela época, im-
portar algodão em condições favoráveis (SOARES, 2010).

Com a recuperação dos preços internacionais do algodão, as empresas 
da indústria têxtil perceberam que sem produção nacional de algodão não 
haveria um setor industrial competitivo. A partir daí, o próprio setor indus-
trial têxtil passou a pressionar por políticas setoriais agrícolas, para criar 
mecanismos institucionais de estímulo à produção interna de algodão e 
por financiamento público, como a definição de preços mínimos ajustados 
à realidade, alocação de recursos do BNDES para o setor industrial equiva-
lente em prazos e juros aos financiamentos internacionais, concessão de 
empréstimos do governo federal (EGF) para produtores de algodão e in-
dústrias e a incidência de tarifa de importação de seis por cento. Com a des-
valorização do real, a importação de algodão tornou-se proporcionalmente 
mais cara, favorecendo a utilização do produto nacional (SOARES, 2010).

Também contribuiu para o aumento da procura do algodão nacional, 
a melhoria da qualidade do algodão brasileiro, depois que a produção se 
deslocou para as áreas de cerrado da região Centro-Oeste (Mato Grosso 
do Sul e Mato Grosso) e da Bahia. Mas, o comportamento da demanda 
interna, estava estabilizado no patamar das 700.000 toneladas ao ano, 
porque a indústria têxtil enfrentava retração nas vendas devido ao acha-
tamento da renda dos brasileiros. Isto levava os produtores de algodão a 
se voltarem para o mercado internacional (SOARES, 2010). 

Do ponto de vista tecnológico, o crescimento da cotonicultura nacio-
nal deveu-se ao trabalho desenvolvido por instituições nacionais de pes-
quisa, com destaque principalmente para o Instituto Agronômico de Cam-
pinas (IAC) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária ( Embrapa). 
Estas instituições pesquisaram variedades de sementes adaptadas às 
características de solo e condições de clima brasileiras, desenvolveram 
métodos de plantio inovadores, bem como métodos de combate e con-
trole de pragas que atacam o algodoeiro. Tais esforços, complementados 
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pelo trabalho de extensão e disseminação de tecnologias pelos órgãos es-
taduais, permitiram um expressivo salto na produtividade das lavouras 
brasileiras. O uso intensivo de máquinas, fertilizantes e defensivos, já que 
o algodoeiro é suscetível ao ataque de treze pragas, eleva os custos de pro-
dução e torna a cotonicultura uma atividade restrita a empresários profis-
sionais e com uso intensivo de tecnologia (SOARES, 2010).

Os dados disponibilizados pela Companhia Brasileira de Abasteci-
mento (MAPA/CONAB, 2013) e apresentados na Figura 2 indicam que a 
produção de algodão em pluma sofreu um crescimento constante ainda 
que a área plantada tenha se reduzido de maneira significativa, refletindo 
em um aumento crescente da produtividade da cotonicultura brasileira.

Este esforço da cotonicultura brasileira possibilitou que o Brasil 
apresentasse o maior nível de produtividade entre os principais países 
produtores de algodão no mundo. Na safra 2009/2010, o Brasil alcançou 
a produtividade média de 1.419 kg/ha, praticamente o dobro da média 
mundial de 733 kg/ha (ABRAPA, 2011).

Figura 2. Série histórica do algodão em pluma no Brasil (1976 – 2014).
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4.3 A Ameaça das Fibras Artificiais e Sintéticas

O setor têxtil consome vários tipos de fibras. A Figura 3 representa 
a classificação das fibras têxteis. As fibras são classificadas em naturais 
e químicas (BNDES, 2013). As fibras naturais podem ser de origem vege-
tal (algodão, linho, rami, juta), animal (lã, seda) e mineral (amianto). As 
fibras químicas se dividem em artificiais e sintéticas. As fibras artificiais 
são aquelas resultantes de transformações químicas de fibras celulósi-
cas naturais (viscose, acetato). Já as fibras sintéticas são as fibras sinteti-
zadas a partir de matérias-primas da indústria petroquímica (poliéster, 
polipropileno, poliamida, poliacrílico e elastano).

Figura 3. Classificação das Fibras Têxteis.
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As fibras químicas ocuparam espaço no mercado mundial em fun-
ção de suas propriedades mecânicas, em especial sua resistência. O de-
senvolvimento das fibras químicas buscou copiar as características das 
fibras naturais que dominavam o mercado. Como os processos têxteis 
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exigem características específicas que nenhuma fibra possui, seja ela na-
tural artificial ou sintética, houve uma tendência de misturar fibras para 
obter as características demandadas pela indústria têxtil.

As fibras químicas (artificiais e sintéticas) logo se mostraram for-
tes concorrentes da fibra de algodão. As Figuras 4 e 5 realçam a concor-
rência das fibras químicas (artificiais e sintéticas). Enquanto o consumo 
mundial de fibras químicas na cadeia têxtil mundial vem crescendo des-
de a metade do século XX, alcançando atualmente o patamar de sessenta 
por cento, o consumo de fibras no Brasil é o inverso, ou seja, aproxima-
damente sessenta por cento da produção são de fibras naturais, repre-
sentadas quase que exclusivamente pela fibra de algodão.

Figura 4. Consumo mundial de fibras têxteis
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Fonte: IEMI (2008).

O poliéster é um polímero termoplástico formado pela reação entre 
o Ácido Tereftálico e o Monoetileno Glicol, matérias-primas da indústria 
petroquímica. Por ser termoplástico, pode ser reprocessado diversas ve-
zes. Inicialmente o poliéster era utilizado em aplicações têxteis. A partir 
da década de 1970, começou a ser utilizado na indústria de embalagens 
que atualmente é o setor de maior demanda deste produto.
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Figura 5. Evolução da produção brasileira de fibras têxteis
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A fibra de poliéster apresenta algumas características importantes 
para a indústria têxtil. Dentre essas características destaca-se sua ele-
vada resistência à tração. A indústria têxtil se aproveita desta caracte-
rística promovendo mistura de fios de algodão com fios de poliéster na 
tecelagem, resultando em um significativo aumento na velocidade do 
processamento têxtil, permitindo maior produtividade.

A constante introdução de inovações no processamento das fibras 
sintéticas permite que estas fibras apresentem características que se 
aproximam do padrão de conforto característico da fibra de algodão. 
O desenvolvimento das microfibras de poliéster é um desses exemplos 
de inovação, pois permite a fabricação de tecidos mais leves e de toque 
agradável. As microfibras se caracterizam por exibirem filamentos ex-
tremamente delgados utilizados na forma de fios multifilamentos. Os 
tecidos fabricados com microfibra de poliéster apresentam toque sua-
ve e macio, permitem trocas térmicas, conforto e capacidade de elimi-
nar a transpiração o que faz com que sejam muito utilizados em artigos 
esportivos.
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O poliéster é uma fibra química que apresenta grande crescimento 
de consumo e competitividade, em decorrência de seu baixo custo e dos 
avanços tecnológicos que possibilitam que esta fibra se torne cada vez 
mais semelhantes ao algodão. A Figura 6 demonstra que o consumo apa-
rente de filamento têxtil de poliéster sofreu uma queda em 2007 e des-
de então vem mantendo um forte ritmo de crescimento. Constatamos 
um crescimento do consumo aparente de filamento têxtil de poliéster, 
mesmo tendo uma baixa oferta interna de filamento têxtil de poliéster 
produzido localmente. Isto ocorre porque o filamento têxtil de poliés-
ter é suprido por uma importação crescente, por causa da grande oferta 
mundial de fibras químicas.

A produção mundial de fibras sintéticas vem sofrendo modificações 
estruturais em função do deslocamento de novos investimentos para 
os países asiáticos (China, Índia, Indonésia, Coréia, Tailândia e Taiwan), 
além de Brasil e México. O preço das fibras sintéticas é determinado 
principalmente pelo processo de produção que é intensivo em capital 
e não em mão de obra. Além disso, a indústria de fibras sintéticas vem 
apresentando aumentos de produtividade e introdução de novas tec-
nologias como, por exemplo, a introdução das microfibras no mercado. 
Dessa forma, o nível de emprego na indústria de fibras sintéticas é rela-
tivamente pequeno, e está sendo reduzido em muitos países, inclusive 
no Brasil.

O governo brasileiro, através do Programa de Aceleração do Cresci-
mento – PAC, está realizando um grande empreendimento que compre-
ende a construção do complexo petroquímico de Suape, em Pernambu-
co. Neste complexo industrial está prevista a construção de três unida-
des fabris. A primeira unidade está projetada para a produção de Ácido 
Tereftálico purificado (PTA), matéria-prima para fabricação do poliéster. 
A segunda unidade está projetada para produção de resina de poliéster, 
enquanto que a terceira unidade será responsável pela produção de po-
límeros e fios de poliéster texturizados para suprir a demanda da indús-
tria têxtil.
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Figura 6. Mercado de filamento de poliéster no Brasil
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados da ABRAFAS (2013). 

O objetivo deste empreendimento é estruturar no Brasil uma cadeia 
integrada de poliéster para reduzir a dependência externa dessa fibra. 
Assim, esse projeto visa atender às demandas do mercado de resina de 
poliéster, incluindo o setor têxtil, com oferta de preços competitivos, es-
cala de produção e tecnologia de ponta aplicada em seus processos.

A estratégia da Petroquímica Suape está baseada na produção de 
commodities objetivando a substituição da matéria-prima importada, 
representada pelos produtos asiáticos trazidos para o Brasil, uma vez 
que a produção atual de filamento de poliéster no Brasil está baseada na 
produção de filamentos especiais com maior valor agregado (MARIANO, 
2010/2011).

4.4 A Competitividade da Fibra de Algodão

Na década de 1990 a Embrapa Algodão passou a promover pesqui-
sas para o desenvolvimento de cultivares de algodoeiro adaptáveis às 
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condições do Cerrado brasileiro. A obtenção e distribuição da CNPA ITA 
90 a partir de 1992 foi o marco para a consolidação da cotonicultura na 
região. Posteriormente a Embrapa Algodão direcionou suas pesquisas 
para a região dos Cerrados dos Estados de Goiás e Bahia, resultando em 
uma série de cultivares desenvolvidas especificamente para essas condi-
ções. As principais características exigidas pelos produtores de algodão, 
para o cultivo a ser utilizado nos Cerrados são: produtividade entre 200 
a 300 arrobas por hectare, rendimento de fibras entre 38% e 41%, ciclo 
normal a longo (150 a 180 dias) e uma série de características tecno-
lógicas modernas medidas em HVI (high volume instrument), incluin-
do a maturidade acima de 82%, o teor de fibras curtas inferior a 7%, o 
comprimento de fibras acima de 28 milímetros, o número de neps na 
fibra inferior a 250 e o alongamento em torno de 7%, entre outras. Além 
das características citadas, também são exigidas a resistência múltipla 
às principais doenças causadas por vírus e também resistência a pra-
gas sugadoras e transmissoras de viroses como pulgões e mosca branca. 
Além disso, exige-se das cultivares a característica de apresentar boa 
resposta a aplicação de insumos modernos, incluindo fertilizantes quí-
micos, inseticidas, herbicidas, fungicidas, reguladores de crescimento e 
desfolhantes, bem como uma boa adaptação à colheita mecanizada (EM-
BRAPA ALGODÃO, Cultura do algodão irrigado. Cultivares, 2009). Para a 
safra 2002/2003 a Embrapa Algodão indicou para plantio no Cerrado as 
cultivares CNPA Ita 90, BRS Ipê, BRS Aroeira, BRS Sucupira e BRS Cedro 
(EMBRAPA ALGODÃO, Cultura do algodão no Cerrado. Cultivares, 2009).

A implantação de um sistema de identificação e rastreabilidade é 
essencial na estratégia de aumentar a competitividade e conquistar o 
mercado internacional. A partir da safra 2003/2004 foi instituído o 
sistema ABRAPA de identificação (SAI) que consiste em um controle e 
identificação de fardos, por meio eletrônico de código de barras, atra-
vés do qual é possível comprovar a procedência da pluma produzida no 
Brasil. O sistema tem capacidade para cobrir a totalidade da produção 
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nacional e garante a rastreabilidade de todos os fardos que são exporta-
dos (ABRAPA, 2011).

O governo brasileiro possui a importante responsabilidade de defen-
der os interesses da cotonicultura nacional combatendo práticas ilegais de 
comercialização no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
A superprodução de algodão que promove a depreciação dos preços da 
pluma de algodão no comércio internacional é causada por uma dessas 
práticas ilegais que é a oferta de subsídios aos produtores de algodão em 
países desenvolvidos como, por exemplo, os Estados Unidos. Estas ações 
protecionistas afetam a competitividade dos demais países produtores 
(ABRAPA, 2011). No final de 2002, o Brasil, através do Ministério da Agri-
cultura e do Ministério das Relações Exteriores, se posicionou na OMC 
contra os subsídios ao algodão nos Estados Unidos. Em 2009, o Brasil ob-
teve a permissão de impor restrições às importações de produtos e ser-
viços norte americanos e também quebrar patentes. Em 2010, o governo 
norte americano concordou em conceder uma série de compensações ao 
governo brasileiro, entre elas a transferência de 12 milhões de dólares ao 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), instituição criada para gerir e finan-
ciar projetos de interesse do setor aqui no Brasil (ABRAPA, 2011).

No entanto, embora a cotonicultura brasileira tenha alcançado po-
sição de destaque quanto à produtividade, o mesmo não se verifica com 
relação à redução dos custos de produção, fator muito importante para 
manter a competitividade conquistada. A Tabela 1 demonstra que os 
custos de produção no Brasil têm avançado mais rapidamente do que 
o crescimento da produtividade. Os componentes do custo de produção 
com maior contribuição para este aumento são defensivos e os fertili-
zantes/corretivos. Estes custos representam em média 30% do custo da 
produção o dobro do que outros grandes produtores mundiais. Com re-
lação aos fertilizantes e corretivos, este custo elevado é resultado das ca-
racterísticas do solo do Cerrado brasileiro que é pobre do ponto de vista 
químico, exigindo que a sua acidez e teores de macro e micronutrientes 
sejam corrigidos. Somado a isso, a maioria dos fertilizantes utilizados 
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são importados e precisam percorrer grandes distâncias até chegar aos 
locais de plantio aumentando o custo do frete.

Já os custos com defensivos agrícolas são demandados, porque o 
algodoeiro é suscetível a várias pragas. A redução dos custos com de-
fensivos agrícolas depende da utilização de tecnologias mais eficientes 
baseadas no uso de cultivares transgênicas de segunda geração, que têm 
o potencial de reduzir de trinta para sete aplicações de defensivos agrí-
colas por hectare. Estas cultivares transgênicas de segunda geração de-
verão ser utilizadas na safra 2012/2013(ABRAPA, 2011).

A redução de custos de produção através do uso mais racional de 
fertilizantes, corretivos e defensivos agrícolas também contribui com 
outro desafio dos cotonicultores, a busca pela sustentabilidade. O con-
ceito de sustentabilidade está baseado em desenvolvimento econômico, 
desenvolvimento social e preservação ambiental.

Tabela 1. Evolução dos Custos de Produção de Algodão.

Safras 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Barreiras – BA

Custo Total (R$ /ha) 4.051,61 4.269,02 4.897,47 5.239,26 4.931,32

Custo por arroba (R$) 16,18 17,04 19,57 20,95 19,63

Produtividade (Kg/ha) 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Rondonópolis – MT

Custo Total (R$ /ha) 4.663,05 5.255,80 5.150,65 5.440,29 4.918,72

Custo por arroba (R$) 18,67 20,93 20,62 21,77 19,66

Produtividade (Kg/ha) 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

Fonte: ABRAPA (2011).

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA) foi ad-
mitida no conselho consultivo do Better Cotton Institute (BCI), que é uma 
organização sem fins lucrativos, constituída por produtores, beneficia-
dores, tecelagens, comerciantes, fabricantes, varejistas e organizações 
da sociedade civil em uma parceria global, cujo objetivo é transformar 
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a produção de algodão e garantir o futuro próspero para o setor. Fazer 
parte do BCI significa qualificar o sistema de produção de algodão bra-
sileiro como sustentável. O Better Cotton é, portanto, uma categoria de 
algodão que atende aos princípios e critérios de produção definidos pelo 
BCI que fornece mecanismos de capacitação aos cotonicultores que são 
estimulados a progredirem continuamente. Além disso, os cotoniculto-
res passam a fazer parte da cadeia de fornecimento através de identifica-
ção no fardo de algodão (como um selo de qualidade). O monitoramen-
to, avaliação e implantação do sistema Better Cotton permite a avaliação 
dos impactos da sua implantação ao longo do tempo para assegurar que 
os benefícios previstos sejam alcançados.

Os cotonicultores que desejam aderir ao sistema BCI se compro-
metem a minimizar os impactos prejudiciais das práticas de proteção à 
cultura; a utilizar a água eficientemente e zelar pela sua disponibilidade; 
cuidar da saúde do solo; conservar os habitat naturais; zelar e preservar 
a qualidade da fibra; e promover as relações justas de trabalho. Cada um 
destes critérios possui especificações mínimas a serem atingidas. Após 
implantação do sistema BCI, o produtor estará sendo auditado e, estan-
do apto, receberá o licenciamento para vender o algodão BC que além de 
ser mais rentável valoriza um produto ambientalmente e socialmente 
responsável (ABRAPA, 2012). 

4.5 A Importância da Cotonicultura

A pluma do algodão é o principal produto da cotonicultura. Estas 
fibras longas destinam-se à produção de fios que serão transformados 
em tecidos e malhas nas indústrias têxteis. Entretanto, o algodoeiro tam-
bém produz óleo e outros tipos de fibra. O línter e a fibrilha são tipos de 
fibras curtas que são utilizadas na fabricação do algodão hidrófilo utili-
zado medicinalmente ou na fabricação de tecidos menos nobres como 
estofamentos, filtros ou pavios de pólvora. A Figura 7 mostra as fibras 
mais utilizadas e suas principais aplicações.
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Figura 7. Tipos de fibra de algodão e suas aplicações.
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Fonte: ABRAPA (2011).

O processamento do caroço do algodão produz o óleo de algodão 
que pode ser usado na produção de biodiesel ou ser usado na produção 
de óleo comestível e margarinas após processo de refino. A torta resul-
tante do processo de extração do óleo do caroço de algodão corresponde 
a um material rico em proteína que é então utilizada na produção de 
ração ou adubo. A Figura 8 mostra o esquema de obtenção de produtos 
e subprodutos do caroço de algodão.

O valor da produção de pluma, caroço e fibrilha é de, aproxima-
damente, 7 milhões de dólares, conforme mostra a Tabela 2. Entretan-
to, quando consideramos também todos os derivados destes produtos 
primários, o PIB da cadeia produtiva do algodão apresenta um valor 
superior a 19 milhões de dólares, conforme discriminado na Tabela 3. 
A pluma de algodão é o principal produto da cotonicultura e seu des-
tino é o setor têxtil que a transforma em tecidos e malhas de algodão. 
O excedente é exportado. Um grande desafio da cadeia produtiva do 



ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  93

Luiz Carlos Oliveira Lima | Paulo Roberto Soares

algodão é o desenvolvimento de cultivares que produzam fibras longas 
e extralongas, pois estas apresentam maior valor comercial no mercado 
mundial. Atualmente Egito, China, Estados Unidos, Índia, Turquemenis-
tão e Sudão são os maiores produtores deste tipo de fibra de algodão 
(ABRAPA, 2011).

Figura 8. Derivados do caroço de algodão.
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Tabela 2. Valor bruto dos produtos primários da cotonicultura.

Produto Valor da Produção (US$ Milhões)

Pluma de algodão 6.423,158

Caroço de algodão 608,110

Fibrilha de algodão 26,512

Total 7.057,780

Fonte: ABRAPA (2011).
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A cotonicultura pode ter sua competitividade realçada com a uti-
lização mais nobre dos seus subprodutos. Cerca de 40% do caroço de 
algodão é destinado pelos pecuaristas diretamente na alimentação de 
animais, sem nenhum tipo de beneficiamento ou processamento dos ca-
roços. O desafio é aumentar o percentual de beneficiamento do caroço 
de algodão a fim de se obter o óleo, a torta e o farelo. Além disso, o óleo 
de algodão pode ser refinado para ser utilizado como óleo comestível 
ou ser utilizado na produção de margarina e maionese. Para isso existe 
a necessidade de desenvolvimento de cultivares que apresentem maior 
teor de óleo no caroço sem que haja prejuízos à qualidade e quantidade 
de fibra produzida. Desta forma, o óleo de algodão poderia alcançar uma 
posição econômica de destaque dentro da cadeia produtiva do algodão, 
o que contribuiria para o aumento da competitividade da fibra de algo-
dão (ABRAPA, 2011).

Tabela 3. PIB da Cadeia Produtiva do Algodão.

Produto
Mercado Interno 

(US$ Milhões)
Exportação (US$ 

Milhões)
PIB (US$ Milhões)

Pluma de algodão Não se aplica 745,938 745,938

Línter de algodão 113,712 14,004 127,716

Fibrilha de algodão 26,512 Não se aplica 26,512

Fios de algodão Não se aplica 10,981 10,981

Tecidos de algodão 11.785,909 164,333 164,333

Malhas de algodão 5.519,544 11,768 5.531,312

Caroço de algodão 244,339 Não se aplica 244,339

Torta e farelo de algodão 271,003 Não se aplica 271,003

Óleo bruto de algodão 228,844 Não se aplica 228,844

Biodiesel à base de algodão 56,076 Não se aplica 56,076

Total 17.772,756 947,024 19.192,963

Fonte: ABRAPA (2011).
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Outro desafio é a concentração de esforços na atuação em nichos de 
mercado como a comercialização de algodão colorido e algodão orgâni-
co. A cultura do algodão orgânico tem se consolidado como uma exce-
lente alternativa para a agricultura familiar na região Nordeste devido à 
crescente demanda do mercado internacional, principalmente Europa e 
Japão, por produtos naturais.

No Brasil a cultura do algodão orgânico colorido apresenta grande 
importância social, além de evitar o uso de defensivos agrícolas. Acres-
centa ainda o benefício de eliminar a necessidade, por parte das indús-
trias têxteis, da utilização de corantes e pigmentos que são altamente 
prejudiciais ao meio ambiente. As fibras de algodão colorido desenvol-
vidas pela Embrapa despertam forte interesse no mercado internacio-
nal justamente por apresentar características de serem ecologicamente 
corretas e não poluentes (SOARES, 2010). A indústria de confecções de 
roupas, a partir do algodão colorido, já envolve mais de trinta pequenas 
empresas de Campina Grande, reunidas numa cooperativa, a Coopnatu-
ral. Os tecidos são fabricados pela Matesa Têxtil e a fiação desenvolvida 
pela empresa Coteminas (MRE, 2008).

4.6 Globalização e Competitividade da Cadeia Produtiva Têxtil do Algodão

Até 2007 o saldo da balança comercial brasileira de artigos têxteis de 
algodão era positivo. Após 2008, o saldo da balança comercial de artigos 
têxteis de algodão passou a apresentar resultados negativos, conforme a 
Figura 9. Como a produção de algodão é superior ao consumo, pode-se 
concluir que o Brasil exporta matéria-prima (algodão) e importa artigos 
industrializados (fios, tecidos e malhas). Esta importação de artigos in-
dustrializados é decorrente de uma diminuição da taxa de câmbio que 
desfavorece a indústria têxtil nacional. A conclusão é que a cotonicultu-
ra e a indústria têxtil brasileiras são interdependentes. A competitivi-
dade de uma está diretamente relacionada à competitividade da outra 
(ABRAPA, 2011).
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Figura 9. Balança comercial de têxteis
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Fonte: ABRAPA (2011).

A competitividade da fibra de algodão também está relacionada ao 
seu preço mundial, pois à medida que seu preço sobe, ocorre uma ten-
dência de substituição da fibra de algodão pela fibra de poliéster. Um 
dos principais índices de preços de algodão no mercado internacional 
é o Cotlook A que é divulgado pela Cotton Outlook da Inglaterra. Este 
índice está diretamente relacionado com a produção, o consumo e os 
estoques mundiais de algodão. Quando o consumo supera a produção 
ocorre uma queda dos estoques globais e aumento do índice Cottlook 
A. Uma baixa relação estoque/consumo está, portanto, relacionada com 
um alto valor do Cotlook A. Esta tendência de diminuição dos estoques 
mundiais com consequente aumento do Cotlook A vem ocorrendo des-
de a safra de 2008/2009. Na safra 2010/2011 este índice que registrava 
aproximadamente sessenta centavos de dólar por libra de fibra de algo-
dão em 2008/2009, chegou a alcançar o valor de um dólar e cinquenta 
e nove centavos de dólar por libra de fibra de algodão. Esta valorização 
excessiva da fibra de algodão diminui a sua competitividade porque es-
timula sua substituição pela fibra de poliéster. O Conselho Consultivo 
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Internacional de Algodão – ICAC, advoga que estes preços elevados são 
artificiais por causa das políticas governamentais de estoque de algodão 
realizadas pelos principais países produtores de algodão. A consequên-
cia é a perda de competitividade e a diminuição do consumo de algodão.

A Figura 10 mostra o comportamento do preço da fibra de algodão 
no mercado mundial desde agosto de 2008 até agosto de 2011 (ICAC, 
2012). A partir de 2011, os preços internacionais de algodão, medidos 
através do Cotlook A, caíram até atingir o patamar de aproximadamente 
oitenta centavos de dólar por libra de fibra de algodão em maio de 2012. 
Esta queda de preços parece estar relacionada com o aumento de esto-
ques globais de 2011/2012 que é o resultado de um aumento na produção 
combinado com uma queda no consumo, resultando em um excedente 
de produção. Esta maior produção de algodão foi, portanto, o resultado 
da alta dos preços registrados em 2010/2011.

Figura 10. Preço de algodão no mercado internacional
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Fonte: ABRAPA (2011).
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Entretanto, o ICAC (2012) adverte que os preços do algodão no mer-
cado internacional estão acima de sua média de longo prazo, sustenta-
dos por políticas governamentais dos maiores produtores mundiais de 
algodão que distorcem a produção, consumo e comércio. Dessa forma, 
os preços do algodão produzido no Brasil estariam aproximadamente 
50% mais altos que os preços internacionais atuais, criando incertezas 
no mercado que afetam negativamente a competitividade da cotonicul-
tura nacional em longo prazo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa, denominada A AMEAÇA DA FIBRA DE POLIÉSTER E 
A COMPETITIVIDADE DA CADEIA PRODUTIVA TÊXTIL DO ALGODÃO, 
teve base nas seguintes questões teóricas: Até que ponto a agricultura 
confronta o capitalismo com um processo de produção natural? Até que 
ponto os produtos da agricultura apresentam problemas singulares para 
a produção industrial? Até que ponto o capital industrial é caracterizado 
pelo processo de substitucionismo onde o produto agrícola, depois de 
ser primeiramente reduzido a um insumo industrial, sofre cada vez mais 
a substituição por componentes não agrícolas? 

As principais empresas têxteis brasileiras consolidaram a cadeia 
produtiva têxtil baseada na fibra de algodão. Todavia, a competitivida-
de da cadeia produtiva têxtil do algodão é continuamente ameaçada por 
produtos sintéticos substitutos, oriundos da indústria química. Uma das 
forças mais impactantes é a ameaça de produtos substituintes represen-
tados pelas fibras químicas. Neste caso, a fibra de poliéster é uma das 
maiores concorrentes da fibra de algodão por apresentar algumas carac-
terísticas vantajosas como resistência, durabilidade e diferencial de custo 
total. Porém, em contrapartida, um intenso processo de inovação tecno-
lógica, a partir das décadas de 1980 e 1990, ocorreu na cadeia produtiva 
têxtil do algodão, principalmente na cotonicultura, com a introdução de 
novas variedades de algodão resistentes a pragas e adaptadas ao Cerrado 
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brasileiro. O setor agroindustrial também participou com a introdução 
de inovações que foram basicamente originadas nos setores de bens de 
capital com a substituição das máquinas obsoletas por equipamentos 
modernos de maior produtividade. As empresas têxteis brasileiras logo 
perceberam que poderiam aumentar a sua participação no mercado de 
forma sustentável, através de inovações que associam aspectos econômi-
cos, sociais e ambientais. Esta pesquisa demonstrou que a sustentabili-
dade da cadeia produtiva têxtil do algodão está diretamente relacionada 
com a sua capacidade de assimilar os impactos do avanço da utilização 
das fibras artificiais e sintéticas, em especial da fibra de poliéster.

A manutenção de altos preços da fibra de algodão no comércio mun-
dial, por causa de manipulações artificiais por parte dos grandes pro-
dutores mundiais de fibra de algodão, não é uma garantia de competi-
tividade desta fibra. A necessidade de reduzir os custos de produção da 
fibra de algodão e agregar valor aos subprodutos como a fibrilha e o óleo 
de algodão são desafios que devem ser enfrentados.

Um grande avanço já foi feito pelos cotonicultores nacionais, no sen-
tido de introduzir cultivares que permitiram a migração da cotonicultu-
ra para o Cerrado brasileiro com aumento da produtividade, colocan-
do o Brasil em posição de destaque mundial. Entretanto, ainda existem 
muitas oportunidades comerciais em nichos de mercados como algodão 
orgânico colorido e algodão de fibra extralonga.

A competitividade da cadeia têxtil, conforme já mencionado, depen-
deu da consolidação de uma cadeia têxtil baseada na fibra de algodão. 
Portanto, a cadeia têxtil e a cotonicultura estão interligadas de modo que 
a competitividade de uma depende da competitividade da outra. Esta 
conclusão deve direcionar os cotonicultores no sentido de manter o foco 
no seu principal cliente, a indústria têxtil. A qualidade da fibra demanda-
da pelo setor têxtil deve ser o alvo da cotonicultura nacional.

No mercado mundial, o consumo da fibra de poliéster na indústria 
têxtil ultrapassou o consumo de fibra de algodão. No Brasil, a fibra de 
algodão tem se mantido competitiva com consumo maior que a fibra de 
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poliéster. No entanto, o aumento de produtividade e a introdução de ino-
vações na produção de fibras de poliéster tem proporcionado substitui-
ção de consumo da fibra de algodão pela fibra de poliéster. Além disso, 
projetos em andamento para constituição de um complexo petroquími-
co no Estado de Pernambuco apresentam a tendência de tornar o país 
autossuficiente na produção de filamentos de poliéster com consequen-
te aumento de participação desta fibra no mercado têxtil brasileiro.

Portanto, as instituições que formam a cadeia produtiva têxtil do al-
godão devem implantar ações que favoreçam a coordenação da cadeia 
como um todo, objetivando a eficiência e o desempenho de todos os 
elos que a compõem. Neste contexto, as instituições devem demandar 
do setor público uma agenda para implantação de medidas que garan-
tam preço ao produtor e à indústria através de contrato de opções. Além 
disso, as instituições devem demandar investimentos em infraestrutura 
e logística nas regiões produtoras e a diminuição da carga tributária vi-
sando aumentar a competitividade do país como um todo.
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APRESENTAÇÃO

A dinâmica de produção agropecuária na Amazônia ocorre de forma 
mais efetiva desde os anos de 1970 para resolver problemas de disputas 
de terras no resto do Brasil e produzir para a exportação. Isto se deu, 
principalmente, devido à inserção de políticas públicas para, também, in-
serir e promover o desenvolvimento da Amazônia junto ao resto do País 
e do mundo. Sob o slogan “integrar para não entregar”, levas de imigran-
tes do sul e sudeste do País foram atraídos para promover ‘o desenvol-
vimento econômico e integrado regional’, o que resultou na exploração 
intensiva dos recursos naturais assim como na implantação de culturas 
relativas à produção de commodities, como a soja. Os principais estados 
que mais sofreram com esse processo foram Mato Grosso, Pará e Rondô-
nia. É desse período que ocorre a abertura de novas estradas que corta-
ram a Amazônia de norte a sul, tais como: Cuiabá-Santarém (BR-163) e de 
leste a oeste, como a Transamazônica (BR-230). Nesse aspecto, este texto 
revela a produção mundial, nacional e regional dessa commodity, mas – 
principalmente, tenta descrever o processo produtivo dessa leguminosa 
no estado do Pará, bem como desvenda a dependência do processo pro-
dutivo entre os agricultores e tradings, a qual existe em razão da ausên-
cia de governança institucional na atividade produtiva da sojicultora no 
território paraense. 
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1 INTRODUÇÃO

A soja é a principal oleaginosa consumida e produzida no mundo, 
cuja safra em 2011/2012 correspondeu a 235 milhões de toneladas, sendo 
que deste total 38% foi comercializado na forma in natura, informação 
que denota a importância deste grão para o mercado internacional. O 
Brasil, por sua vez, se destaca como o segundo maior produtor mundial, 
participando com aproximadamente 27% da produção mundial da soja 
e, tornou-se na última safra o maior exportador desse produto, em grãos, 
do mundo. Entre os dezoito estados brasileiros que produzem soja, o 
Pará se destacou como décimo quarto em 2012, apresentando uma pro-
dução de 373 mil toneladas. Na região Norte, o estado do Pará ocupa a 
terceira posição, atrás de Rondônia e Tocantins (IBGE; PAM, 2013).

Diversos estudos já apontaram que a soja é controlada por tradings 
da área da agricultura e os países periféricos são os principais alvos, to-
davia, poucos trabalhos tiveram o intuito de verificar quais os seguimen-
tos da cadeia produtiva da soja as tradings controlam e como os agricul-
tores se inserem nessa cadeia. Nesse aspecto, fez-se necessário inves-
tigar quais seguimentos da cadeia produtiva da soja as multinacionais 
controlam nas novas regiões brasileiras em que se produz esse grão.

Então, o problema deste estudo consiste em avaliar a dependência 
existente entre os produtores da cadeia produtiva de soja no estado do Pará 
com as multinacionais. Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa foi o de 
analisar o grau de dependência dos sojicultores paraenses com as tradings. 
Como objetivos específicos: descrever a cadeia produtiva da soja no terri-
tório paraense; verificar a participação do produtor na atividade sojícola e 
identificar como as multinacionais se inserem no processo produtivo.

Portanto, o diferencial desta pesquisa é o estudo de cadeia produtiva 
agroindustrial, que descreve o processo produtivo da cadeia da soja no es-
tado do Pará desde o fornecimento de insumos até a chegada do produto 
ao consumidor final, aliás, trabalho pouco explorado ainda na região. Dian-
te disso, será possível identificar todos os seguimentos da cadeia produtiva 
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de soja, os principais elos da cadeia, os agentes envolvidos no sistema e a 
forma com que eles se relacionam, além de diagnosticar a influência que o 
Estado, enquanto Governo, exerce sobre a cadeia da soja. Também vale res-
saltar que nem todos os fluxos da cadeia são analisados, dada a dificuldade 
de identificar cada um dos elos e à complexidade do assunto.

Ainda que a intenção deste estudo fosse a de analisar apenas a re-
lação de dependência existente entre as tradings e os sojicultores do es-
tado do Pará, a análise da cadeia agroindustrial da soja permite investi-
gar diversas variáveis do sistema, como o tipo de governança, o custo de 
transporte, os gargalos existentes, entre outros fatores que proporcio-
nam ao poder público e organizações empresariais tomar decisões para 
melhorar o desempenho da cadeia produtiva agroindustrial.

Para tanto, o trabalho apresenta, além deste introdutório, mais cinco 
seções. Na segunda realiza-se a revisão da literatura. A terceira seção refe-
re-se à metodologia utilizada. Na quarta analisam-se os resultados, desta-
cando o Panorama do Complexo Soja sobre o mercado mundial, nacional e 
regional de grãos, farelo e óleo de soja. Nesta seção, os aspectos discutidos 
estão relacionados com cinco variáveis principais: produção, exportação, 
importação, consumo e preços dos produtos do complexo em questão. 
Posteriormente faz-se a configuração da cadeia produtiva da soja, descre-
vendo-a no estado do Pará. Por fim, na quinta seção procede-se com as 
considerações finais, ressaltando os principais elementos e resultados da 
pesquisa e sugerindo possíveis prospecções para o cultivo da soja local.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O estudo de cadeias produtivas tem se tornado uma ferramenta de 
grande importância para o desenvolvimento de políticas públicas e es-
tratégias coorporativas, pois seu enfoque sistêmico tem permitido com-
preender detalhadamente o funcionamento das atividades produtivas. 
Dentre as vertentes mais abordadas no estudo de cadeias estão a com-
modity system approach e a analyse de filière. 
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Vários especialistas realizaram estudos de cadeia produtiva agroin-
dustrial com o intuito de entender a dinâmica do seu funcionamento e 
como ela se articula com o ambiente em seu entorno. Nas diversas ca-
deias produtivas observadas, viu-se que cada uma tem sua dinâmica 
própria e o objeto de análise tem sido explicado por diferentes metodo-
logias e fundamentos teóricos. Souza (2004) em um estudo sobre a ca-
deia produtiva agroindustrial do leite no estado de Rondônia pesquisou 
os segmentos da produção primária, industrialização e distribuição dos 
produtos lácteos, com o objetivo de identificar as formas de governança 
da cadeia de leite no Estado.

Santana (2000a), em suas considerações teóricas e metodológicas 
sobre agronegócio e cadeia produtiva, evidenciou a evolução do concei-
to do agronegócio. Nesse estudo, o autor destaca os aglomerados econô-
micos, discorre sobre o avanço teórico inerente às vantagens competiti-
vas sustentáveis, ressalta os passos para formação de parcerias ou alian-
ças verticais e conclui que a dinâmica do processo está no mercado em 
função da variedade de estratégias que são utilizadas para conquistar o 
consumidor. É o consumidor, portanto, quem comanda as mudanças ao 
longo da cadeia de agregação de valor.

Partindo de suas considerações e tendo como base o referencial 
teórico selecionado, Santana (2000b; 2000c; e 2000d) prossegue com 
estudos sobre agregação de valor na cadeia produtiva de pecuária de 
corte e sobre a cadeia produtiva de mandioca, ambas no estado do Pará, 
procedendo, também, a análise de comercialização e dos custos na ca-
deia produtiva de leite na Amazônia. Santana e Silva (2000) apresentam 
estudos sobre a comercialização e custo de produção na cadeia produ-
tiva do maracujá no Pará, o qual teve como objetivo avaliar a estrutura 
produtiva e o processamento da produção paraense dessa fruta.

No arranjo da fruticultura, Amin (2000) elaborou estudos sobre a 
cadeia produtiva do abacaxi e da banana no Pará com objetivo de iden-
tificar e analisar a estrutura de mercado da cadeia produtiva, caracteri-
zando-a, assim, dentro dos padrões de concorrência vigentes, a posição 
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competitiva e a capacidade de inserção do complexo agroindustrial do 
estado do Pará no mercado internacional.

Pinazza (2008), em sua avaliação sobre a competitividade da ca-
deia produtiva da soja no Brasil, vis-à-vis os demais países exportadores 
do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), com foco nas oportunidades 
para novos destinos de exportações do produto, sistematizou os con-
ceitos de competitividade, cadeias produtivas agroindustriais e enfoque 
sistêmico. Neste estudo o autor fez referência a Castro, Cobbe, Goedert, 
Zylbersztajn e Batalha para sustentar o conceito de cadeias produtivas 
agroindustriais, sendo complementado pelo enfoque sistêmico de Ber-
talanffy. Quanto ao referencial teórico de competitividade, se baseou nos 
conceitos de Barbosa, Possas; Ferraz, Sharples e Poter.

Silva e Falchetti (2010), em um estudo sobre a cadeia produtiva da 
soja no mundo, com referência específica no Brasil, propuseram-se a 
identificar o processo de internacionalização das empresas e a conse-
quência deste dentro das economias globalizadas. Para o estudo dessa 
cadeia produtiva, os autores utilizaram o modelo Sistema Agroindustrial 
(SAG), desenvolvido por Zylbersztajn e Lazzarini Filho (1997), cuja meto-
dologia é baseada na economia do custo de transação, onde as relações 
contratuais possibilitam o surgimento de uma série de organizações, as 
quais respondem por fatores ligados a tecnologias, instituições e estra-
tégia para avaliar as informações dos consumidores.

3 METODOLOGIA

A área de pesquisa é o estado do Pará, tendo em vista alguns estudos 
regionais demonstrarem que a maior parte dos sojicultores paraenses 
vendem praticamente toda a sua produção para as tradings, o que mos-
tra que as multinacionais possuem grande poder de compra sobre os 
agricultores. Adicionalmente, o Estado expandiu, na última década, sua 
área plantada de soja em 14%. É a segunda maior variação entre os es-
tados produtores de soja do Brasil. É também provável que as empresas 
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transnacionais estejam participando intensamente no aumento do vo-
lume de produção desta oleaginosa no Pará, através de imposições aos 
agricultores. 

Neste estudo utilizaram-se dois conceitos de cadeia: a commodity 
system approach e a analyse de filière, por serem as principais aborda-
gens utilizadas pelos pesquisadores da área. Apesar das duas vertentes 
apresentarem algumas diferenças, elas também possuem muitas seme-
lhanças, o que faz com que muitos pesquisadores abandonem tal discus-
são. Como o objetivo geral das duas approaches é o mesmo deste traba-
lho, essa discussão também foi abandonada neste texto.

A metodologia utilizada neste trabalho foi levantamento bibliográ-
fico, coleta de dados secundários, estatística descritiva e análise com-
parativa. As informações em nível mundial foram obtidas no Agrianual, 
em nível nacional recorreu-se à CONAB e ABIOVE e em nível regional os 
dados foram selecionados na Pesquisa Agrícola Municipal – PAM (IBGE, 
2013). Os dados coletados tiveram dois tratamentos: um para analisar o 
crescimento global (total) da soja, entre um determinado intervalo de 
tempo. Neste caso utilizou-se a variação percentual a partir do seguinte 
cálculo: Crescimento global = [(Valor final – valor inicial) / Valor inicial] 
x 100. E o outro tratamento foi dado para determinar a tendência da soja 
durante um intervalo de tempo, neste caso se utilizou a taxa geométrica 
de crescimento (TGC).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Panorama do Complexo Soja

4.1.1 Soja no Mundo

O agronegócio da soja no âmbito mundial abrange quase todos os 
países, seja como produtores e exportadores do produto, seja como con-
sumidores. O seu sucesso está nas suas múltiplas aplicações, principal-
mente para alimentação, tornando-se uma das bases da nova forma de 
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alimentação do século XXI. Na Figura 1 é possível identificar os princi-
pais fluxos do complexo da soja antes de chegar ao consumidor final. A 
ilustração deixa evidente que a maior parte da soja em grão é esmagada 
para a produção de farelo e óleo de soja. Somente cerca de 6% da produ-
ção foi direcionado ao consumo humano direto.

Figura 1. Fluxo do complexo soja (valores em 1000t) para safra 2008/2009.

Fonte: BNDES (2011)

Em termos mundiais, o cultivo da soja cresceu vertiginosamente nas 
duas últimas décadas, tanto em área como em produção, em razão da pro-
dutividade que foi um dos fatores determinantes para esta expansão. Na 
Figura 2 fica visível a evolução dessa cultura, onde a área cultivada ampliou 
em 94,4%, enquanto a produção aumentou em 152,2%, que corresponde 
a uma taxa de crescimento anual de 3,10% e 4,31%, respectivamente. De 
tal modo, permitiu que a produtividade média evoluísse de cerca de 1.700 
kg/ha para mais de 2.200 kg/ha, uma taxa de crescimento de 1,17% ao ano.

Os Estados Unidos, Brasil e Argentina, juntos responderam por 80% 
da produção mundial da oleaginosa na safra 2011/2012, o que os torna 
países líderes na produção primária, mas destaca-se que o Brasil e a Ar-
gentina são responsáveis por 45% dessa produção global, permitindo ao 
MERCOSUL produzir mais da metade do referido total (Figura 2).
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Figura 2. Evolução da área e da produção mundial de soja – 1987/1988 a 
2011/2012.

Fonte: Agrianual (2007, 2013); FAO (2013).

Os maiores produtores da soja são os Estados Unidos, embora os 
maiores incrementos anuais se deram principalmente na Argentina, Ín-
dia e Brasil, tanto na área como na produção mundial de soja (Figura 3). 
A produção na Argentina, Índia e Brasil cresceu 9,30%, 7,89% e 6,91% 
a.a., respectivamente, enquanto que as suas taxas anuais de ampliação 
da área, na mesma ordem, foram de 7,48%, 6,49% e 4,36%, e entre os 
países produtores, o Brasil obteve a maior taxa de produtividade, 2,45% 
ao ano. Este resultado só foi possível devido à incorporação de novas 
tecnologias no processo de produção, com importância, nas regiões do 
cerrado brasileiro (AGRIANUAL, 2007).

No período compreendido entre 1999/2000 e 2011/2012, a demanda 
mundial de soja expandiu em 93,7 milhões de toneladas, quase o dobro, 
atingindo uma taxa de crescimento anual de 3,68%. China, Estados Uni-
dos, Argentina, Brasil e União Europeia foram responsáveis por 82,36% do 
consumo mundial do grão em 2012. Isso já era esperado, visto que esses 
países são os maiores processadores do grão. Mas China, Índia e Argenti-
na, na última década avaliada, foram os grandes destaques, apresentan-
do, respectivamente, taxas anuais de crescimento de consumo de 9,33%, 
7,66% e 6,77%, respectivamente. Um dado importante do consumo desses 
três países é que a Argentina, apesar de ter uma grande necessidade in-
terna (consumo), é autossuficiente na produção, enquanto que os países 
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asiáticos consomem mais do que produzem. Um exemplo é a China, que 
consumiu um volume de soja em grãos 5,21 vezes superior à sua produção, 
mostrando grande dependência das importações desse produto.

Na última década, observou-se um crescimento expressivo no vo-
lume comercializado da soja em grão. Em 2012, cerca de 38% da pro-
dução mundial foi exportada. Estados Unidos, Brasil e Argentina foram 
responsáveis por 89,78% das exportações mundiais, com destaque para 
Brasil e Argentina, que além de representarem 49,35% do total das ex-
portações do produto, apresentaram, respectivamente, taxas anuais de 
crescimento de 8,57% e 4,55%.

Quanto aos dados de importação da soja em grão, verificou-se que o vo-
lume importado em nível mundial representou 36% do total consumido na 
safra 2011/2012. A China e a União Europeia foram o destino final de mais de 
2/3 do volume exportado do grão, com destaque para a China, que importou 
mais da metade desse volume. No período entre 2004/2005 a 2011/2012, a 
China apresentou tendência crescente nas importações de grãos de soja, en-
quanto os demais países importadores tenderam a diminuir as importações 
devido ao grande aumento de demanda dos chineses (Figura 3). Em 2012, 
a China importou 82% da soja que consumiu, enquanto os outros grandes 
países importadores já compram quase 100% do seu consumo.

Figura 3. Série histórica da importação mundial de soja em grão – 2004/2005 
a 2011/2012.

Fonte: Agrianual (2013).
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Os preços do complexo soja tendem a ser muito voláteis ao longo 
do tempo. De acordo com Castro et al. (2001), uma das possíveis causas 
desse comportamento tem a ver com a evolução dos estoques mundiais 
do produto, visto que os preços da soja estão fortemente ligados às con-
dições internacionais de oferta e demanda do produto.

Hirakuri e Lazzarotto (2011) exemplificam que há duas razões que 
justificam a forte dependência dos preços do complexo soja com as con-
dições internacionais ligada à oferta e à demanda desses produtos. A 
primeira é o fato de a soja ser uma commodity que apresenta grande 
padronização e uniformidade de produção entre os vários países produ-
tores; e a segunda está associada à comercialização, uma vez que grande 
parte desse produto é transacionada em mercado internacional.

Analisando a variação do preço internacional da soja em relação aos 
estoques mundiais do grão, entre as safras de 2003/2004 a 2011/2012, 
observou-se que a relação entre preços e estoques é inversa. Nesse mes-
mo período, os preços do grão, farelo e óleo de soja apresentaram osci-
lações anuais em torno da média de 25,7%, 20,3% e 28,7%, respectiva-
mente (AGRIANUAL, 2013).

Nos dois períodos em que os preços da soja atingiram a maior cota-
ção no mercado internacional, a oferta e a demanda do produto foram 
fortemente impactadas. Em 2008, os preços subiram devido à crise eco-
nômica ocorrida nos Estados Unidos, afetando toda a economia mun-
dial, inclusive a oferta do grão. Em 2012 os preços praticados no mercado 
foram altos devido à pouca oferta e à grande demanda do produto no 
mercado internacional, ocasionado perda de produção no Brasil e na 
Argentina (CONAB, 2012). Embora os preços em questão estejam forte-
mente associados às mudanças nos fundamentos de mercado (oferta e 
demanda), percebe-se que eles não oscilam de uma forma sincroniza-
da. Isso porque os mercados de futuros agrícolas passaram a ter grande 
participação de agentes e instituições que buscam obter, de forma espe-
culativa, ganhos financeiros, fator que passou a influenciar nos preços 
da soja.
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4.1.2 Soja no Brasil

A produção brasileira de soja cresceu a partir da década de 1970 com 
a abertura de novas áreas cultivadas. Essa expansão se deu em grande 
parte pelo favorecimento do mercado nacional e internacional da olea-
ginosa, pelas políticas agrícolas de incentivo ao complexo agroindustrial 
e, principalmente, pelo incremento da produtividade com a utilização de 
novas tecnologias de produção. A partir daí a cadeia da soja tornou-se 
uma das mais pujantes do país e, atualmente, é um dos cultivos mais im-
portantes da agricultura brasileira, representando por volta de 48,69% 
da área total de produção de grãos do país (CONAB, 2013).

Considerando o período entre as safras 1977/1978 e 2011/1012, ve-
rifica-se que a área total passou de 7,7 para quase 25,1 milhões de hec-
tares, enquanto a produção evoluiu de 9,7 para aproximadamente 66,4 
milhões de toneladas. Percebe-se que na safra 2011/2012 houve uma 
quebra de produção que ocorreu por conta de problema climático. Mas 
para a safra 2012/2013, a Conab estimou um aumento de 83,4 milhões 
de toneladas, 25% a mais que a última safra. Um dos principais fatores 
que motiva a elevação da produção nacional é o mercado internacional 
favorável (Figura 4).

Figura 4. Evolução da área e produção de soja no Brasil – safra 1977/1978 a 
2011/2012.

Fonte: CONAB (2013).
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Nota-se que a partir dos anos 1990 a soja cresceu com mais dinamis-
mo, devido ao processo de modernização da agricultura brasileira. Nesta 
década, a sua produção multiplicou-se por dois (passou de 15,3 milhões de 
toneladas, em 1990, para 32,8 milhões de toneladas, em 1999). Se analisar-
mos a expansão sojícola brasileira, a partir da safra 1985/1986 a 2011/2012, 
verifica-se que a área total apresentou uma taxa anual de crescimento da 
ordem de 4,19%, passando de 9,6 para quase 25,1 milhões de hectares, en-
quanto que a produção atingiu uma taxa anual de crescimento de 6,54%, 
evoluindo de 13,2 para aproximadamente 66,3 milhões de toneladas.

O Centro-Oeste foi a região que mais contribuiu para o impressio-
nante crescimento da produção desta leguminosa no Brasil. Neste mes-
mo período, a área plantada com soja na Região Centro-Oeste evoluiu 
em 308,6% e a produção em 594,3%, que corresponde às taxas anuais 
de crescimento de 6,10% e 8,17%, respectivamente. Apesar de a Região 
não ter obtido as maiores taxas de crescimento, ela ainda é a maior pro-
dutora do país. A Região Sul, tida como a mais tradicional para o cultivo 
da soja, teve a menor taxa anual de crescimento em área, apesar de ter a 
segunda maior área cultivada, 9,1 milhões de hectares, 20,8% menor que 
a da Região Centro-Oeste (Figura 5).

Figura 5. Área plantada com soja em grão, por região do país – safra 1990/1991 
a 2011/2012.

Fonte: CONAB (2013).
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As regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores taxas anuais 
de crescimento em área nas últimas décadas. Entretanto, suas áreas so-
madas representam pouco mais de 14% do total. O avanço relatado na 
região Norte deve-se à expansão do cultivo da soja nos cerrados, prin-
cipalmente nos estados de Tocantins, Rondônia e Pará, enquanto que a 
evolução na Região Nordeste deve-se ao crescimento da área nos esta-
dos da Bahia, Maranhão e Piauí.

A Região Centro-Oeste, como dito antes, é a maior produtora do país, 
correspondendo a 45,9% da produção nacional. Junto com a Região Sul, 
a segunda maior produtora, somam 82,27% do total produzido no Brasil. 
A Região Norte foi a que menos produziu, porém ela obteve a maior taxa 
de crescimento anual: 25,14%.

Na Figura 6 é apresentada a evolução da produtividade de soja no 
Brasil nas cinco regiões brasileiras, em quilograma por hectares, no 
período de 1985/1986 a 2011/2012. A produtividade é um indicador di-
reto de eficiência produtiva, e esta aumentou no período, no Brasil e 
em todas as regiões. A média brasileira evoluiu de cerca de 1.369 kg/
ha para 2.651 kg/ha no período, o que correspondeu a um crescimento 
anual de 2,25%. A produtividade nacional foi impulsionada pela ele-
vação da produtividade no Centro-Oeste, que apesar de ter tido um 
crescimento anual de 1,95%, apresenta a maior produtividade do país, 
3.036 kg/ha. Os rendimentos do Norte e Nordeste começaram baixos 
e se elevaram gradualmente. Foram as regiões que tiveram as maiores 
taxas de crescimento anual de produtividade, 2,98% e 3,82%, respecti-
vamente. No final do período, as produtividades dessas regiões ultra-
passaram a média nacional. As produtividades nas regiões tradicionais 
de produção, Sul e Sudeste, estiveram próximo da média nacional, até 
porque essas regiões exercem grande influência na formação da mé-
dia do país. Chama a atenção a queda da produtividade brasileira no 
último período, que foi devida à queda acentuada de rendimento da 
Região Sul.
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Figura 6. Evolução da produtividade brasileira e regional de soja – safra 
1985/1986 a 2011/2012.

Fonte: CONAB (2013).

Em termos estaduais, os cincos grandes produtores de soja são, 
em ordem decrescente: Mato Grosso, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso do Sul. Na safra 2011/2012, esses estados responderam 
por 80,2% e 78,6%, respectivamente, da área e produção brasileira de 
soja. Vale ressaltar que os indicadores comparativos de desempenho da 
cadeia produtiva demonstram que há uma imigração acentuada da pro-
dução de soja no sentido sul-norte do Brasil, isso porque a Região Sul 
está se esgotando, e as regiões do cerrado é a única alternativa para a 
expansão da sojicultura brasileira, mesmo considerando as dificuldades 
naturais e estruturais da nova fronteira.

Além da produção de soja em grãos, o Brasil melhorou sua parti-
cipação no mercado internacional de óleo e de farelo de soja. Em 2012 
foram produzidos 26 milhões de toneladas de farelo de soja e 6,5 mi-
lhões de toneladas de óleo de soja, correspondendo, respectivamente, 
a 39,2% e 9,9% do total de grãos produzidos. Considerando o período 
de 1999/2000 a 2011/2012, a produção interna de farelo e óleo de soja 
cresceu anualmente de 3,7% a 4,3%. O crescimento da produção domés-
tica de farelo e óleo de soja foi impulsionado pelo aumento da demanda 
interna e externa por esses produtos.
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Apesar do crescimento da demanda de farelo e óleo de soja, que por 
sua vez exige mais esmagamento do grão de soja, Hirakuri e Lazzarotto 
(op. cit.) observaram que houve um aumento no nível de ociosidade da 
indústria brasileira de soja na última década. Segundo os autores, três fa-
tores merecem destaque para o aumento da capacidade ociosa do segui-
mento: 1) forte concorrência entre os industriais e os exportadores pela 
aquisição do grão, fato que força os primeiros a pagar ágio sobre o preço 
de exportação; 2) falta de capital de giro e altos custos de financiamento, 
fator que dificulta a formação e estoques de matéria-prima; e 3) superdi-
mensionamento da maquinaria em relação à oferta de matéria-prima.

É importante notar que a política brasileira, através da Lei Kandir de 
1996, beneficia os exportadores de grãos de soja, que na sua maioria são 
empresas multinacionais da área agropecuária, tornando a concorrên-
cia com as indústrias esmagadoras desleal.

O consumo brasileiro de soja e derivados foi ascendente nos últimos 
anos, sendo mais intenso para o farelo, o qual cresceu a uma taxa de 
6,4% ao ano no período entre a safra de 1999/2000 e 2011/2012. O con-
sumo de óleo cresceu, no período em questão, a uma taxa anual de 6,2%, 
e o grão a 4,2% (Figura 7).

Figura 7. Evolução do consumo interno do complexo soja – safra 1999/2000 e 
2011/2012.

Fonte: CONAB (2013).
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Em 2012 o Brasil consumiu 36,7 milhões de toneladas de soja (CO-
NAB), mas segundo dados da USDA, citados pela Agrianual (2013), foram 
39,6 milhões de toneladas. Esse dado torna o Brasil o terceiro maior con-
sumidor de grãos dessa oleaginosa no mundo. O crescimento do consu-
mo interno de soja está vinculado ao crescente aumento da demanda 
interna e externa por farelo e óleo de soja, que são matérias-primas para 
diversas indústrias, principalmente a indústria alimentícia de ração ani-
mal e óleo de cozinha.

O consumo interno de farelo de soja cresceu a uma taxa anual 
maior que a taxa mundial no período referido acima, consumindo 13,9 
milhões de toneladas de farelo em 2012. O principal fator para o cresci-
mento do consumo doméstico de farelo de soja foi o crescente aumen-
to da demanda nacional por proteína animal. No Brasil, o crescimento 
da produção de frango e suínos foi preponderante para o aumento do 
uso doméstico de farelo de soja. Segundo o Sindicato da Indústria de 
Alimentação Animal (SINDIRAÇÕES), cerca de 12,4 milhões de tone-
ladas de farelo de soja foram destinados para ração animal em 2012: 
65% foram utilizados para alimentação de aves, 22% para alimentação 
de suínos e 10% para alimentação de gado. Entre as indústrias de aves 
e a indústria de gado, 57% foi destinado para avicultura de corte e 7% 
para bovinocultura de leite.

O consumo interno de óleo de soja também sofreu um crescimento 
expressivo nos últimos anos. Em 2012 o Brasil consumiu 5,4 milhões de 
toneladas do produto, o que correspondeu a 92% da produção nacional. 
Vale ressaltar que o consumo interno de óleo de soja tende a crescer dois 
pontos percentuais a mais que a produção doméstica do óleo nos próxi-
mos anos. Considerando que o país já consome quase tudo que produz a 
curto e médio prazo, o Brasil pode tornar-se incapaz de suprir sua pró-
pria demanda de óleo.

Em resumo, o consumo interno de produtos do complexo soja ten-
de a crescer nos próximos anos, especialmente o consumo nacional de 
farelo e óleo de soja que está sendo impulsionado pelo grande mercado 
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consumidor de farelo (alimentação animal) e óleo (alimentação huma-
na). Isso mostra que o próprio país constitui uma grande demanda por 
estes produtos. Diante disso, a produção de soja em grão, matéria-prima 
para o farelo e óleo de soja, deverá aumentar no Brasil, assim como a 
concorrência entre as indústrias esmagadoras e as empresas exportado-
ras do grão, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde estão as 
áreas de expansão da sojicultura brasileira.

Em se tratando da penetração brasileira no mercado internacional 
de soja, percebe-se que até a primeira metade da década de 1990 o fa-
relo de soja apresentava maior importância relativa no total exportado, 
mas por causa de mudanças institucionais e de mercado, o farelo de soja 
cedeu espaço para o grão. Enquanto que o óleo de soja permaneceu no 
mesmo patamar (Figura 8).

Figura 8. Evolução das exportações nacionais do complexo soja – safra 
1989/1990 e 2011/2012.

Fonte: CONAB; ABIOVE (2013).

O aumento relativo na comercialização internacional de soja em 
grão foi, em grande parte, estimulado pela Lei Kandir de 1996, que tor-
nou isenta a cobrança de ICMS sobre as exportações de produtos pri-
mários. Considerando o período entre a safra 1999/2000 e 2011/2012, a 
exportação do grão cresceu a uma taxa de 8,0% ao ano, apresentando 
uma variação estimada de 182%. Neste mesmo período, a exportação 
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do farelo de soja evoluiu 1,8% a.a. Em outras palavras, o aumento das 
exportações de grãos desacelerou a exportação de farelo, visto que a 
oferta relativa da matéria-prima de farelo de soja diminuiu e o con-
sumo interno desse produto aumentou, impactando o excedente do 
farelo de soja que seria destinado à exportação. No que se refere à ex-
portação do óleo de soja, verificou-se um crescimento de 0,4% ao ano, 
no período em questão. Apesar de ter sido um crescimento menor que 
o crescimento das exportações de grãos e de farelo de soja, foi razoa-
velmente bom, considerando que o óleo, produto de valor agregado, é 
fortemente protegido por barreiras tarifarias em mercados importan-
tes como Estados Unidos e Japão.

As importações brasileiras no período compreendido entre 
1999/2000 e 2011/2012, embora volumetricamente pouco expressivas 
em relação aos totais consumidos aumentaram em alguns momentos. 
Na safra 2002/2003, o país chegou a importar 1,1 milhões de toneladas 
de grãos, baixando para 266 mil toneladas em 2012. O farelo e o óleo 
de soja também tiveram as maiores importações no início da década de 
2000, mas depois estas caíram gradativamente.

De acordo com Pinazza (2007), as acentuadas importações de 2000 
a 2002 podem estar relacionadas com a retomada econômica do país 
após o fim da inflação, que gerou aumento da demanda de soja e deriva-
dos, para a qual a cadeia produtiva não conseguiu responder em curto 
prazo. Especula-se também que o aumento das exportações de grãos de 
soja, devido a Lei Kandir, ocasionou uma insuficiência de produção dos 
derivados da soja, visto que nesse período os estoques diminuíram con-
sideravelmente, provocando uma necessidade de importar soja e seus 
derivados. Outras razões para tal importação estão vinculadas à proxi-
midade com o Paraguai, que apesar de ser um país vizinho possui carac-
terísticas tributárias mais vantajosas quando comparadas à compra de 
soja em outro estado brasileiro.

O comportamento dos preços da soja no Brasil é determinando 
pelas variações no mercado externo, porque as cotações dos preços 
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da soja no mercado interno são baseadas nas cotações das Bolsas de 
Chicago, Chicago Boardof Trade (CBOT), assim como as cotações da 
maioria das commodities agrícolas (MAFIOLETTI, 2000). Essa obser-
vação e outras pesquisas do autor levaram à conclusão de que o Brasil 
é tomador de preço mesmo sendo o segundo produtor e exportador 
mundial de soja.

Pinazza (2007), ao analisar a correlação existente entre os preços 
domésticos da soja em grãos com aquele apregoado na Bolsa de Chicago 
no período considerado (1995 a 2005), demonstra a forte correlação que 
o mercado externo tem sobre o preço interno da soja em grão (Figura 9).

Figura 9. Preço doméstico da soja em grão e cotação no mercado futuro – 1ª 
entrega (índice, jan/1995 = 100). Fonte: PINAZZA, 2007.

Nota 1: Considerando o preço médio mensal, no balcão, oferta de venda, com Funrural, nos estados 
de Mato Grosso e Paraná. “Funrural” é uma contribuição social que deve ser paga pelo produtor 
rural em percentual sobre o valor total de suas receitas.

Apesar de essa Figura mostrar que os preços internos são influen-
ciados instantaneamente pelas variações nos preços do mercado externo 
(CBOT), foi observado que essas variações não são totalmente repassa-
das para os preços recebidos pelos produtores brasileiros (MARGARIDO; 
SOUZA, 1998, apud MAFIOLETTI, 2000). Os autores identificaram que 
são repassados ao produtor apenas 70,57% da variação internacional do 
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preço médio da soja brasileira, e um dos principais fatores para o não 
repasse total das cotações de Chicago é o “Custo Brasil”1. 

Dentro dessas ineficiências, a infraestrutura de transporte vem sendo 
apontada como um importante diferenciador dos preços da soja no mer-
cado interno, prejudicando as regiões de fronteira que possuem estrutura 
mais precária (MAFIOLETTI, 2000; PINAZZA, 2007). Nesse contexto, a ex-
pansão da soja na Região Norte do Brasil torna-se menos atrativa. Apesar 
disso, a produção e escoamento de soja nessas regiões vêm aumentando 
gradativamente nos últimos anos, devido à falta de capacidade dos portos 
tradicionais de suportar o volume e produtos para exportação. 

4.1.3 Soja no Pará

O primeiro registro de soja plantada no estado do Pará foi em 1997. 
Os municípios de Paragominas, Santarém, Ulianópolis e Redenção foram 
os primeiros a desenvolverem essa cultura no Estado. Atualmente, de-
zoito municípios cultivam soja e outros quinze municípios já produziram 
em algum momento. Entre os dezoito estados brasileiros produtores de 
soja, o Pará destacou-se como décimo quarto em 2012, apresentando 
uma produção de 373 mil toneladas. Na Região Norte o Estado ocupa a 
terceira posição, atrás de Rondônia e Tocantins (IBGE - PAM, 2013).

Até 2001 a produção de soja no Estado não passava de três mil tone-
ladas, mas nos anos seguintes a sojicultura passou a crescer. Entre 2002 
a 2012, a área colhida e a produção de soja cresceram a uma taxa anual 
de 30,80% e 31,53%, respectivamente (Figura 10). 

Essas taxas mostram a intensa expansão do negócio na região. A área 
plantada e colhida aumentou em mais de 117 mil hectares, e a produção 
em mais de 365 mil toneladas. Nota-se que o crescimento da produção 

1 Robson (2000) citando Bulhões (1998) define o Custo Brasil como sendo um conjunto de 
ineficiências e distorções acumuladas nos últimos anos no sistema tributário, na legislação 
trabalhista, na precariedade da educação e saúde, na obsolescência da infraestrutura de 
transportes, nos elevados custos portuários, na deterioração das comunicações, no estrangu-
lamento do sistema energético, no elevado custo de financiamento e de transações.
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foi três vezes maior que a área colhida, devido às intensas pesquisas de 
plantio da Embrapa Soja. Isso permitiu que a produtividade alcançasse 
um índice de 3.120 kg/ha em 2012, maior que a média nacional (2.637 kg/
ha) (Figura 11). Em relação ao ano anterior a 2012, o Pará apresentou o 
quinto maior incremento de área e o terceiro de produção de soja no 
Brasil, com variação de 13% e 18%, respectivamente.

Figura 10. Evolução da área e produção de soja no Pará – 2002 e 2011.

Fonte: IBGE (2013).

Figura 11. Evolução da produtividade de soja no estado do Pará.

Fonte: IBGE (2013).

A Região de Integração (RI) do Rio Capim participou com 62% do 
total produzido em 2012; a RI do Baixo Amazonas com 21% e a RI do 
Araguaia com 13%. Os principais municípios produtores em ordem 
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decrescente foram: Paragominas (123 mil t), Dom Eliseu (66 mil t), San-
tarém (48 mil t), Belterra (31 mil t) e Santana do Araguaia (23 mil t). Os 
dois primeiros municípios juntos apresentaram uma participação relati-
va de 50,81% da produção paraense.

Paragominas e Dom Eliseu foram os municípios que mais expandi-
ram a cultura nos últimos anos, tanto em área colhida como em quanti-
dade produzida. No entanto, em 2012 Paragominas sofreu uma retração 
na área colhida de (-5,3%) em relação ao ano anterior. Já Dom Eliseu 
apresentou um incremento de 44,9% na área colhida, tornando-se o 
principal fator do crescimento da última safra no Estado.

Tanto Paragominas como Dom Eliseu e recentemente Rondon do 
Pará e Ulianópolis, municípios que configuram o Pólo de Paragominas, 
estão expandindo a sojicultura devido a três fatores: a) regularização de 
terras em áreas desmatadas, principalmente em Paragominas, que tinha 
um dos piores índices de desmatamento e conflitos agrários; b) permis-
são do cultivo de soja transgênica. Apesar de a soja geneticamente modi-
ficada (GM) ser um pouco mais cara e não ter muita diferença de rendi-
mento em relação à soja convencional, a técnica utilizada para o manejo 
da soja GM é muito mais flexível do que a da soja convencional, exigindo 
menor precisão e menos trabalho; c) localização geográfica, visto que a 
região fica próxima do Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão, um dos 
principais portos graneleiros do país.

Santarém e Belterra, que até 2008 eram os maiores produtores de 
soja, passaram a reduzir a plantação a partir de 2006, devido a grandes 
pressões das Organizações Não Governamentais (ONG’s) para impedir a 
expansão da soja naquelas regiões. Com a “Moratória da Soja”2, a expan-
são do cultivo ficou restrita à áreas não desmatadas, diminuindo o avan-
ço da soja no Pólo de Santarém e também em todo o território paraense, 

2 “Moratória da Soja” é um acordo de sustentabilidade entre a Associação Brasileira das In-
dústrias de Óleos Vegetais – ABIOVE e a Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais 
– ANEC, onde eles se comprometeram a não comercializar nem financiar a soja produzida em 
áreas que foram desmatadas no Bioma Amazônia após a data de julho de 2006.
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o que justifica a queda de produção em 2007. Apesar de moratória da 
soja ter freado a expansão da soja no Pólo de Santarém, ela não foi o 
principal causador da queda de produção nessa região. Na verdade há 
outros motivos maiores. Um deles é a não conclusão da BR-163, fato que 
impediu que áreas ao longo dessa rodovia fossem exploradas. Outro mo-
tivo decisivo é a não permissão do cultivo de soja GM na região.

Em se tratando da comercialização da soja paraense, verificou-se 
que ela é, predominantemente, exportada na forma in natura, visto que 
no Estado não existe indústria esmagadora de soja, ou seja, o Pará não 
comercializa farelo e óleo de soja. De acordo com os dados levantados no 
Aliceweb (2013), o Pará exportou 323 mil toneladas de grãos de soja em 
2012. Considerando que nesse ano o Estado produziu 373 mil toneladas 
de soja, conclui-se que foram exportados 87% da produção interna, dei-
xando evidente que a soja paraense é voltada para o mercado externo, 
sem antes passar por algum tipo de beneficiamento.

O grão de soja paraense é, majoritariamente, exportado pelos portos 
de Santarém/PA e São Luís/MA. Em 2012 foram destinados para o por-
to de Santarém 31% do total exportado (100 mil toneladas) e os outros 
69% foi comercializado pelo porto de Itaqui em São Luís do Maranhão 
(223 mil toneladas) (Tabela 1). 

Tabela 1. Exportação paraense de soja em grãos e via de comercialização – 2012.

Pará
Via de comercialização

Total
Porto de Santarém – PA Porto de Itaqui – MA

Exportação (em t) 100.472 223.401 323.873

Participação Relativa (%) 31,02 68,98 100,00

Fonte: Aliceweb (2013).

É importante ressaltar que o porto de Santarém também é um im-
portante entreposto comercial de outros estados produtores de soja. No 
ano em questão, o porto comercializou no total 873 mil toneladas de soja 
em grãos, 60,49% do grão exportado era de origem mato-grossense e 
28% veio de Rondônia, apenas 11,51% era soja paraense (Tabela 2).
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Quanto à importação de soja e seus derivados, não foram encontra-
dos trabalhos que registrem esses dados. Mas segundo a Embrapa Soja 
(2013), o Estado importa de outros estados 100% do farelo de soja que 
consome, o que já era de se esperar, haja vista que a produção do grão é 
praticamente toda exportada. Um estudo não divulgado pela Secretaria 
de Estado de Indústria, Comércio e Mineração (SEICOM) mostrou que 
algumas indústrias da Região metropolitana importam farelo de soja 
para alimentação de frango e óleo para produção de tinta. 

Tabela 2. Exportação de soja em grãos pelo porto de Santarém segundo a ori-
gem do grão – 2012.

Porto de Santarém – PA
Origem do grão

Total
Pará Rondônia Mato Grosso

Exportação (em t) 100.472 244.423 528.112 873.007

Participação Relativa (%) 11,51 28,00 60,49 100,00

Fonte: Aliceweb (2013).

O consumo interno e o preço pago aos produtores também são da-
dos pouco explorados na região, mas como se sabe, o Estado é grande 
produtor de aves e gado que são as principais indústrias consumidoras 
de farelo de soja. No entanto, não há registro da utilização de farelo de 
soja para ração de gado no Pará, apenas para frango. Em relação ao pre-
ço, já foi dito que o Brasil é tomador de preço, e no Pará a situação é pior, 
pois como pode ser visto mais adiante, as empresas multinacionais pos-
suem poder de monopsônio sobre os produtores de soja, dando o preço 
do produto ao agricultor de acordo com o preço de mercado.

4.2 Configuração da Cadeia Produtiva da Soja no Estado do Pará

Aqui apresenta-se uma forma bem resumida da cadeia produtiva da 
soja no Pará, mediante as informações levantadas no tópico anterior e 
outras que serão apresentadas agora. Mas antes, visualiza-se uma típica 
cadeia produtiva agrícola de soja, com os seus principais componentes 
e fluxos de produtos.
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A Figura 12 ilustra um modelo de como a cadeia produtiva da soja se 
desenvolve no Brasil. Nela distinguem-se os seus componentes mais co-
muns, ou seja, as propriedades agrícolas com seus diversos sistemas de 
produção agrários e fornecedores de insumos (sementes, fertilizantes, 
defensivos, máquinas, etc.). Em seguida encontra-se a rede de origina-
dores, composta por armazenadores, cooperativas e tradings, a indús-
tria de processamento e/ou transformação do produto (esmagadoras 
e refinadoras), a indústria de rações, carnes, alimentícias, química ou 
farmacêutica e de derivados de óleo, e por fim os distribuidores. Nota-se 
que as relações comerciais dos produtos podem ocorrer entre diferentes 
agentes. E também os componentes estão relacionados a um ambiente 
institucional (leis ambientais, normas, instituições normativas) e a um 
ambiente organizacional (instituições de governo, de crédito, etc.), que 
em conjunto exercem influência sobre toda a cadeia.

Figura 12. Cadeia produtiva da soja no Brasil.

Fonte: Lazzarini e Nunes apud Pinazza (2008).
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Diferente das outras regiões brasileiras, o estado do Pará não pos-
sui indústria de esmagamento da soja, como foi dito antes, o que o leva 
a exportar cerca de 90% do produto na forma in natura. Diante disso, 
pode-se formular a cadeia sem o seguimento agroindustrial e o mercado 
externo como sendo o consumidor final (Figura 13).

Figura 13. Cadeia produtiva da soja no Pará.

Fonte: Elaboração própria.

De forma mais geral, pode-se dizer que a soja paraense é transportada 
da propriedade agrícola direto para o mercado externo, sem antes passar 
por algum processo agroindustrial, mediante o mercado atacadista, con-
forme o modelo geral da cadeia produtiva formulado por Castro (2002).

O mercado atacadista é controlado pelas tradings Cargill e Bunge, 
que são as principais compradoras da soja paraense. Como a Cargill é 
a única empresa que possui porto granjeiro em Santarém, tem poder 
de compra sobre a soja produzida nos municípios próximo da região. 
A compra é feita por meio de contratos antecipados, ou seja, no ato da 
colheita o grão passa a ser de propriedade da empresa e ela se respon-
sabiliza pelo transporte e armazenamento do grão. O transporte é fei-
to por carretas ao longo da BR-163. A soja produzida no Mato Grosso e 
Rondônia chega no porto de Santarém por barcaça pelo Rio Madeira, 
que liga o Porto Velho/RO com o porto de Santarém (Figura 14).
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Figura 14. Mapa da Malha viária utilizada no transporte da soja com destino ao 
porto de Santarém/PA.

Fonte: Lavorente (2011).

Em Paragominas, 90% da soja são vendidas para duas tradings 
(Cargill e Bunge) e a outra parte é destinada para empresas locais (JU-
PARANA, AGROPAG, etc.). A venda do produto geralmente é fechada 
por contratos antecipados de compra, como no Pólo de Santarém, logo 
as empresas também são responsáveis pelo escoamento dos grãos. 
Como a Bunge só possui armazéns no Porto Franco/MA, ela disponibi-
liza caminhões para transportar diretamente a soja colhida para seus 
armazéns localizados em Porto Franco. Depois o grão é enviado para 
o município de Açailândia/MA, onde é embarcado em vagões da VALE 
até o Porto de Itaqui, em São Luís do Maranhão. A Cargill realiza pra-
ticamente o mesmo processo da Bunge, a única diferença é que a em-
presa armazena os grãos no próprio município de Paragominas, onde 
a multinacional possui contrato de arrendamento de alguns armazéns 
da região, inclusive cobrando dos produtores um aluguel pela soja 
armazenada, até que ela seja efetivamente remetida para exportação 
(DIEHL, 2010).

A Figura 15 mostra o mapa de duas vias de escoamento da soja pro-
duzida em Paragominas. Primeiro pela BR-010 (linha verde); depois 
pela Estrada de Ferro Carajás (linha amarela) até o Porto de Itaqui. 
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Provavelmente a soja cultivada nos municípios próximos a Paragominas 
tem o mesmo destino.

Figura 15. Mapa da rota de escoamento da soja produzida em Paragominas/PA 
até o Porto de Itaqui em São Luís/MA.

Fonte: TGVBR, Ferrovia Brasil.

A maior parte dos sojicultores do estado do Pará é de outro estado, 
via de regra das regiões Sul e Centro-Oeste, e as terras utilizadas para 
o cultivo são na sua maioria arrendadas. Uma das razões para que os 
produtores de soja não se tornem proprietários está ligada ao grande 
caos fundiário existente no Estado. Por isso os agricultores preferem 
arrendar a terra e repassar os riscos de penalidades aos proprietários. 
Em Paragominas a maior parte dos proprietários são antigos madeirei-
ros de origem capixaba ou mineira, os produtores são em sua maioria 
provenientes do Sul do Brasil e as propriedades produtoras de soja na 
região variam de 500 a 600 hectares (DIEHL, 2010; OLIVEIRA, 2011.).

A falta de titulação fundiária também é o principal empecilho dos 
produtores ao acesso bancário, principalmente aos créditos de custeio 
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e investimento, que exigem garantias patrimoniais reais à exceção de 
alguns créditos de investimento pontual, como no caso do Programa Na-
cional da Agricultura Familiar (PRONAF). Poucos conseguem atender as 
exigências do programa por estarem endividados com os bancos. Nesse 
contexto, as empresas privadas apresentam-se como as principais finan-
ciadoras dos produtores de soja, com destaque para as transnacionais 
Cargill e a Bunge (DIEHL, op. cit.; OLIVEIRA, op.cit.).

Segundo a Embrapa Soja (2013), as sementes utilizadas no Estado 
são todas oriundas de outros estados produtores, visto que o estado 
paraense não possui essa tecnologia. De acordo com Oliveira (op. cit.), 
cerca de 80% das sementes utilizadas em Santarém vem do Maranhão. 
Considerando que a soja produzida no município é totalmente conven-
cional, pode-se deduzir que as empresas fornecedoras de semente são 
brasileiras. Em Paragominas, cerca de 60% da produção de soja é fei-
ta com sementes geneticamente modificadas e as principais empresas 
fornecedoras são a Pioneer e a Monsanto, empresas multinacionais de 
agricultura e biotecnologia (DIEHL, op. cit.).

Os defensivos utilizados no plantio de soja transgênica geralmente 
são fornecidos pela mesma empresa que vende as sementes genetica-
mente modificadas, logo implica dizer que a maior parte dos agrotóxicos 
utilizados em Paragominas é fornecida por empresas multinacionais. 
Há poucos estudos na região paraense que pesquisaram mais afundo 
a origem dos defensivos e fertilizantes utilizados no cultivo de soja ou 
em outras lavouras, mas Oliveira (op.cit.) afirma que a Cargill fornece os 
fertilizantes para os produtores de soja de Santarém e Belterra em troca 
do financiamento. Considerando que essas grandes empresas que co-
mercializam produtos agrícolas também são as principais fornecedoras 
dos insumos agrícolas para o mundo, é bem provável que os defensivos 
e fertilizantes utilizados no plantio da soja no território paraense sejam 
fornecidos pelas tradings que financiam a produção. No entanto, não po-
demos esquecer que o estado do Pará é possuidor de grandes jazidas de 
calcário, um dos principais insumos da lavoura. Portanto é importante 
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saber se o calcário paraense está sendo usado pelo sojicultor do Estado 
e de que forma está sendo comercializado.

A origem das máquinas e equipamentos utilizados no plantio e co-
lheita da soja também é pouco conhecida, mas Diehl (op. cit.) informa 
que a maior parte do maquinário utilizado no município de Paragomi-
nas é de fabricação de empresas como Jundir, New Holand, Valtra e Fer-
guson, todas multinacionais com filiais em outros estados brasileiros, o 
que nos leva a crer que a manutenção e reposição de peças são serviços 
prestados por outros estados.

4.3 Relação de Trabalho entre as Tradings e os Sojicultores

A atuação das tradings está pautada por aquilo que Becker, citado 
por Diehl (2010), denomina de estratégias corporativas, dentre as quais 
se encontram: 1) ampliação de fronteiras a partir da apropriação de ter-
ras baratas ou que sequer foram compradas; 2) logística espacial, com 
redes técnicas da cadeia de produção e circulação, e redes políticas de 
aliança estratégicas; 3) ciência e tecnologia, empregadas em sementes, 
manejo da terra, logística, informação etc.; 4) relação de trabalho, ense-
jando geralmente relações de terceirização da produção, com a compra 
da safra de pequenos agricultores.

Como foi visto as tradings realmente impõe aos sojicultores uma es-
pécie de relação de terceirização da produção através do financiamento, 
fornecimento de insumos e compra de toda a soja produzida por meio 
de um contrato de compra e venda antecipado. Para Oliveira (op. cit.), as 
multinacionais estabelecem ao produtor uma governança hierárquica, 
visto que esta atua na gestão do crédito privado, em substituição ao pú-
blico, delimitando as regras e normas da atividade.

Nesse contexto, o papel do produtor de soja se esgota no momento 
da colheita do grão, pois a prática de venda antecipada tira dos agri-
cultores a obrigação de transportar e armazenar o grão de soja. Muitos 
acham que essa prática de compra e venda é boa para os produtores de 
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soja, pelo fato de não terem custos de transporte e armazenamento, além 
de ter a venda garantida no final da colheita. Mas muitos não percebem 
que essa decisão dos produtores faz com que eles se tornem totalmente 
dependentes das decisões das multinacionais, dado que estas empresas 
financiam e fornecem insumos para os sojicultores, ou seja, os custos 
de produção acabam sendo pagos pelas tradings. Dessa forma, pode-se 
dizer que o sojicultor apenas gerencia o negócio, não podendo tomar de-
cisões de como aumentar a produção ou vendê-la para outras empresas. 
Um dos resultados dessa relação é que os sojicultores serão tomadores 
de preços das empresas multinacionais, uma vez que elas determinarão 
os preços do grão de acordo com o custo de produção e os preços do 
mercado. Isto pode levá-las a rebaixar o lucro dos produtores ao mínimo 
necessário para que estes se mantenham na sua posição atual.

Nesse sentido, as tradings passam a ser os principais agentes da ca-
deia produtiva da soja no Estado, uma vez que elas atuam em todos os 
seguimentos da cadeia produtiva e, se quisessem, se tornariam donos 
até da lavoura, liquidando seus créditos com os sojicultores. Só não o 
fazem porque não é de seu interesse.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa conclui que as tradings controlam quase todos os se-
guimentos da cadeia produtiva da soja no estado do Pará e por meio 
do financiamento, fornecimento de insumos e compra antecipada dos 
grãos, detém o poder de compra, venda, armazenamento e transporte do 
grão. Os sojicultores passam a ser meros gerenciadores do seu próprio 
negócio, não podendo tomar as suas próprias decisões, pois estão total-
mente atreladas às decisões das grandes empresas, que estabelecem aos 
produtores de soja da região uma relação de terceirização da produção.

Apesar de a pesquisa ter conseguido identificar os principais segui-
mentos e elos da cadeia produtiva da soja no Estado, não foi possível 
identificar todos os fluxos da cadeia, como o consumo e as importações 
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de farelo e óleo de soja do Estado por falta de bancos de dados fide-
dignos. Houve dificuldade também em se encontrar informações sobre 
o modo de produção dos produtores de soja em alguns municípios pa-
raenses, em razão da falta de pesquisa nestas regiões. Porém, as infor-
mações coletadas nesta pesquisa servem de base para outros trabalhos 
com objetivos mais específicos, tais como: o conhecimento da Matriz de 
Insumo Produto (MIP) e dos fluxos da cadeia produtiva antes de se criar 
os vetores da matriz, bem como a identificação dos gargalos inerentes à 
cadeia, com o intuito de melhorar a competitividade do produto soja em 
relação a outros.

No mais, este trabalho proporcionou um estudo prospectivo da ca-
deia produtiva da soja, pois verificou-se que as variáveis relacionadas à 
oferta e demanda do complexo soja tendem a crescer nos próximos anos. 
Sendo o Brasil um dos poucos países que possui disponibilidade imedia-
ta de terra para a produção da oleaginosa, fica evidente que o cultivo da 
soja no Pará e na Amazônia também deve expandir. Isso deve ocorrer 
em conjunto com mais capital, infraestrutura, desmatamento e conflitos 
agrários na região. Junto a isso, espera-se que haja mais intervenção do 
Estado e das tradings em prol de seus próprios interesses.
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Capítulo V

PAUTA EXPORTADORA DO AGRONEGÓCIO E A SUA 
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–
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Izabel Regina de Souza

–

APRESENTAÇÃO

O presente capítulo tem por objetivo identificar o impacto do agro-
negócio na movimentação de produtos para exportação dos portos cata-
rinenses de Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul. Metodologicamente, 
a pesquisa se caracteriza como descritiva, quanto aos fins, e documental, 
quanto aos meios de investigação. Os dados foram coletados no Sistema 
de Informações de Comércio Exterior via Web (ALICEWeb) do Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), consideran-
do a variável temporal de seis anos (2009 a 2014). Os resultados apon-
tam para uma participação ativa do agronegócio na movimentação para 
exportação nos portos organizados de Santa Catarina, considerando o 
período em estudo: 92% em São Francisco do Sul, 81% em Itajaí e 34% 
em Imbituba. Com enfoque nos produtos, destacaram-se no Porto de São 
Francisco do Sul as sementes e frutos oleaginosos, em Itajaí as carnes e 
miudezas comestíveis e em Imbituba, as carnes e miudezas comestíveis 
e sementes e frutos oleaginosos.

1 INTRODUÇÃO

Segundo a visão de Adam Smith, o comércio internacional deve 
ser tratado pela teoria econômica como um importante instrumento 
para o desenvolvimento econômico, principalmente quando defende o 
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liberalismo econômico, combate o protecionismo aos subsídios, os in-
centivos de produtos não essenciais e os tratados de comércio puramen-
te políticos. Já na visão de David Ricardo, o comércio internacional é um 
importante instrumento de desenvolvimento dos países e de melhoria 
de bem-estar dos cidadãos, fundamentados no princípio das vantagens 
comparativas (CONTINI, 2014). O autor ainda aponta que a realidade do 
comércio internacional é mais dinâmica do que as teorias possam expli-
cá-la. Entretanto, com todas as teorias para explicar o comércio interna-
cional, percebe-se ao longo dos anos um aumento do fluxo de comércio, 
constituindo um novo dinamismo.

O desempenho da produção brasileira nas últimas décadas passou 
por diversas modificações, impulsionadas, principalmente, pela ciência 
e pela intensificação tecnológica. Como consequência dessas modifica-
ções, aumentou-se a capacidade produtiva decorrente da demanda por 
alimentos. Sob tal contexto, a produção brasileira de alimentos é con-
siderada um caso de sucesso. Em 1975, a colheita era de 45 milhões de 
toneladas, expandindo para 58 milhões em 1990 e, em 2013 atingiu 187 
milhões de toneladas (BARROS, G.S.C, 2014). O mercado interno encon-
tra-se abastecido e as exportações atingem recordes cada vez maiores, 
se aproximando em 2013 de US$ 100 bilhões, quando em 2000, eram ape-
nas de US$ 20 bilhões. “Do ponto de vista macroeconômico, não restam 
dúvidas que o agronegócio contribui significativamente para o equilí-
brio das contas externas” (CONTINI, 2014, p. 151-152).

Observa-se, assim, que o agronegócio brasileiro diversificou e mo-
dernizou sua agricultura, criou agroindústrias para que seus produtos 
tenham maior valor agregado, permitiu o aumento das exportações com 
novos produtos e para novos mercados. Entretanto, o processo logístico 
para a distribuição da produção, destinada principalmente para o mer-
cado internacional via transporte marítimo, merece investimentos para 
acompanhar a competitividade de um mercado globalizado.

O Estado de Santa Catarina possui quatro Portos Organizados (PO) 
e nove Terminais de Uso Privado (TUP), utilizados para o escoamento da 
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produção do agronegócio catarinense via cabotagem ou navegação de 
longo curso. Deste universo portuário, este estudo focalizou-se nos Por-
tos de Imbituba, Itajaí e São Francisco do Sul, ambos classificados como 
PO. O Porto de Laguna não foi considerado por não efetuar movimenta-
ção de mercadorias destinadas ao mercado internacional. Neste sentido, 
o presente estudo objetivou identificar o impacto do agronegócio na mo-
vimentação de produtos para exportação dos portos de Imbituba, Itajaí 
e São Francisco do Sul, localizados no Estado de Santa Catarina.

O capítulo apresenta um panorama do agronegócio na economia 
brasileira, bem como o mercado internacional e o sistema portuário bra-
sileiro e catarinense. Em seguida, apresenta-se a análise e discussão dos 
resultados, as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O Agronegócio para Economia Brasileira e o Mercado Internacional

Com o advento da Revolução Verde o agronegócio alavancou a pro-
dutividade de alimentos, que aliada à globalização determinaram a in-
tegração global das cadeias alimentares, demandando um tratamento 
diferenciado com relação às políticas destinadas ao setor, nas palavras 
de Araújo e Braum (2014). 

A partir de politicas públicas implementadas na decada de 1970, a 
agricultura brasileira obteve padrões de excelência e competitividade, 
impondo o processo de internacionalização. Essas políticas viabilizaram 
ainda mais o salto tecnológico vivenciado pelo agronegócio. Tanto na 
agricultura como na agroindústria, a adoção de nova base tecnológica 
foi no intuito de reduzir os custos de produção e de ampliar ganhos me-
diante o desenvolvimento de variedades vegetais, bem como o aumento 
do valor nutricional dos alimentos, entre outros (COELHO DE SOUZA; 
VIEIRA, 2008).

A partir da década de 1990, a abertura do comércio internacional e os 
investimentos em pesquisa agrícola, realizado por diversas instituições 
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a exemplo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), 
as políticas de crédito, a crescente integração do setor agropecuário com 
a indústria, a consolidação do agronegócio brasileiro e a política cam-
bial, permitiram ao setor crescer e desenvolver-se no mercado externo 
(COELHO DE SOUZA; VIEIRA, 2008).

Nesta época o Brasil colheu frutos decorrentes da elevação dos pre-
ços das commodities e aumentou suas exportaçoes no periodo de 2000 a 
2010 em 270%. Com efeito, a partir de 2004, o Brasil experimentou uma 
acelaração em sua taxa de crescimento, que passou da média de 2,5% 
nos 10 anos anteriores, para 4,8% de 2004 a 2008. Como consequência, 
o Brasil acumulou reservas estrangeiras suficientes, de acordo com Bar-
ros (2014).

Sob o ponto de vista de Buainain e Vieira (2010), a demanda por 
alimentos é crescente e as perspectivas de médio e longo prazo são ex-
tremamente favoráveis, como indica o documento Perspectivas Agríco-
las 2010-2019, da FAO/OCDE; por outro lado, a concorrência é também 
cada vez mais acirrada e sustentar a competitividade exige investimen-
tos contínuos e atendimento a um conjunto cada vez mais abrangente 
de regras, formais e informais. A economia mundial globalizada é ao 
mesmo tempo liberal e cada vez mais fortemente regulada. As conven-
ções e tratados internacionais, em sua maioria com pelo menos alguns 
mecanismos de enforcement, cobrem praticamente todos os aspectos da 
vida social. Portanto, as economias estão mais integradas ao mercado 
internacional e sujeitas às regras de governança global e aos acordos 
sub-regionais. 

Além de concorrência mais acirrada, a maior parte dos mercados 
agrícolas e de manufaturados nos quais os países latino-americanos ti-
nham maior presença e alguma vantagem competitiva, passou por pro-
cesso de reestruturação, seja devido à entrada de novos atores (China 
e Rússia), seja devido à governança global (acordos comerciais e de 
integração econômica regional e sub-regional) sob o ponto de vista de 
 Buainain e González (2007).
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No entendimento de J. R. M. Barros (2014, p. 21):

O desempenho da agropecuária nos últimos anos foi um sucesso. A 
energia que empurra esse processo para diante continua muito forte. 
A despeito dos novos desafios a serem enfrentados, acreditamos que a 
integração do setor com a indústria e com os serviços continuará, tanto 
quanto o avanço da produtividade. Não é ocioso lembrar que o país 
já é um dos mais destacados ofertantes de produtos agropecuários no 
mercado mundial.

E a consequência deste aparato institucional é que o agronegócio 
aos poucos conquistou padrões de excelência e competitividade compa-
tíveis ao mercado internacional, baseado principalmente nas inovações. 
O esforço de P&D envolveu, além do investimento público, o aporte de 
investimentos e pesquisas realizadas diretamente pelo setor privado, 
apontado por Vieira e Buainain (2012).

A partir deste cenário das inovações, como consequência, verifi-
ca-se que nas últimas décadas o saldo da balança comercial brasileira 
apresenta significativa contribuição do agronegócio brasileiro, decor-
rente da integração de sua atividade produtiva e de seus mercados aos 
mercados internacionais. E tal tendência demanda crescente articulação 
intra e entre setores e a busca por ganhos de competitividade sistêmi-
ca. Face a isso, o agronegócio assume local de destaque no Brasil, país 
agroexportador, exigindo dinamismo e expansão do mercado agrícola 
como agente estratégico da economia brasileira (VIEIRA; BUAINAIN, 
2012). Segundo apontado por Vieira Filho (2010), estão em torno de 15% 
as estimativas do agronegócio brasileiro na economia brasileira – num 
sentido mais estrito – e até 45%, quando se computa toda a organização 
da atividade agrícola.

E quando se verifica o saldo da balança comercial do setor, notam-
-se desde 2002 resultados significativos que dependem de forma cres-
cente do funcionamento adequado e articulado de um conjunto de ins-
tituições, de acordo com Coelho de Souza e Vieira (2008). No período de 
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2000 a 2007 o resultado eleva-se ao patamar de 238,8%. No entanto, em 
2009 apresenta uma queda, aumentando novamente a partir de 2010.  

Figura 1. Balança comercial brasileira do agronegócio (1989-2014) – US$/FOB 
bilhões

Fonte: AgroStat Brasil a partir dos dados Secex/MDIC (MAPA, 2015b).

E segundo apontado na Nota à Imprensa de fevereiro de 2015 do 
Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA (2015a), no período acu-
mulado do ano (janeiro-fevereiro/2014), as exportações brasileiras do 
agronegócio alcançaram US$ 10,55 bilhões. Este resultado demonstra 
queda de 13,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando 
as vendas do setor somaram US$ 12,26 bilhões. 

Ressalta-se a importância da Ásia, em relação às exportações do 
agronegócio para blocos econômicos e regiões geográficas, uma vez que 
entre março de 2014 e fevereiro de 2015, esse continente adquiriu sozi-
nho, 40,7% do valor total das exportações do agronegócio brasileiro. A 
União Europeia é o segundo principal parceiro comercial. Nos últimos 
doze meses esse bloco importou US$ 21,36 bilhões em produtos do agro-
negócio brasileiro, o que significou uma queda de 2,0% no valor adqui-
rido, percentual inferior à queda das exportações do agronegócio brasi-
leiro no período (-4,3%). 
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Portanto, quase dois terços do valor total exportado pelo Brasil em 
produtos do agronegócio nos últimos doze meses foram direcionados 
para a Ásia e União Europeia, com um total de participação de 63,2%. 
Ainda destacaram-se nos últimos doze meses dentre os demais blocos 
ou regiões geográficas, em relação ao incremento das compras do agro-
negócio brasileiro: Europa Ocidental (+22,1%); Oceania (+11,3%); Euro-
pa Oriental (+9,8%); NAFTA (+3,2%) (MAPA, 2015a).

Essa magnitude aliada à grande diversidade de produtos competiti-
vos consolida a posição brasileira dentre os maiores produtores agríco-
las do mundo, inclusive com o argumento de que o país possui “vocação 
agrícola”. Nesse sentido, conforme apontam Coelho de Souza e Vieira 
(2008), o setor é cada vez mais importante para economia brasileira. 
Além de gerar empregos, desenvolver novas tecnologias de produção, 
gerar capital excedente, produzir alimentos e contribuir para o equilí-
brio do meio ambiente, o setor tem sido de primordial importância para 
o equilíbrio externo das contas brasileiras, ou seja, a inserção do agro-
negócio brasileiro no comércio internacional não apenas tem favorecido 
os produtores nacionais. Ainda, segundo os autores, a conquista de no-
vos mercados e a busca contínua de maiores rentabilidades aumentam 
a capacidade do setor agrícola de contribuir para o equilíbrio das contas 
externas do país.

No entanto, segundo dados do MAPA (2015a), as exportações do 
agronegócio registraram queda de 23,2% em fevereiro de 2015, compa-
radas ao mesmo período de 2014, passando de US$ 6,39 bilhões para 
US$ 4,90 bilhões. As importações, por sua vez, tiveram decréscimo de 
12,1%, com redução de US$ 1,37 bilhão em fevereiro de 2014 para US$ 1,20 
bilhão em fevereiro de 2015. 

Como resultado da queda mais acentuada das exportações, o sal-
do positivo dos produtos do agronegócio diminuiu de US$ 5,02 bilhões 
em fevereiro de 2014 para US$ 3,70 bilhões em fevereiro de 2015. Os cin-
co principais setores exportadores foram: carnes, produtos florestais, 
complexo soja, café e complexo sucroalcooleiro. Esses setores foram 
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responsáveis, em conjunto, por 71,9% do valor total exportado pelo Bra-
sil em 2015 em produtos do agronegócio (MAPA, 2015a).

2.2 Sistema Portuário Brasileiro e Catarinense

O atual sistema portuário nacional, além da estrutura instalada, 
conta com uma costa litorânea de 8,5 mil quilômetros de águas navegá-
veis, que já contribuiu e ainda pode contribuir significativamente com a 
expansão socioeconômica do Brasil, bem como, favorecer o incremento 
do comércio internacional de mercadorias, atualmente responsável por 
mais de 90% das exportações brasileiras (SEP/PR, 2015a).

No contexto da organização e estruturação dos portos públicos no Bra-
sil, cabe a Secretária dos Portos da Presidência da República – SEP/PR a:

formulação de políticas e pela execução de medidas, programas e pro-
jetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura dos portos marí-
timos. Compete ainda à SEP/PR a participação no planejamento estra-
tégico e a aprovação dos planos de outorgas, tudo isso visando garantir 
segurança e eficiência ao transporte marítimo de cargas e de passagei-
ros (SEP/PR, 2015a).

Por meio da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (ANTAQ, 
2015a) é feita a regulação, supervisão e fiscalização das “atividades de 
prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infra-
estrutura portuária e aquaviária” no Brasil.

Cabe aqui mencionar que a estrutura das unidades portuárias apre-
senta diferenças relacionadas à sua função, desempenho e característi-
cas. O Quadro 1 destaca as unidades portuárias constituídas por Portos 
Convencionais (PC), Portos de Trânsito (PT) ou portos concentradores e 
processadores – Hub Ports. 

A partir destas unidades têm-se os Portos Organizados (PO) e Ter-
minais de Uso Privado (TUP). De acordo com a Lei n° 12.815 de 05 de 
 junho de 2013, em seu artigo 2o, considera-se PO: bem público cons-
truído e aparelhado para atender as necessidades de navegação, de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12815.htm
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movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de 
mercadorias, e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdi-
ção de autoridade portuária. 

Quadro 1. Tipos de unidades portuárias

TIPOS CARACTERÍSTICAS

PC

São caracterizados por estruturas portuárias com menores condições 
de especialização e tecnologia, com uma localização distante de 
grandes eixos comerciais na movimentação de cargas internacionais. 
Movimentam diversas cargas, desde cargas gerais, fracionadas ou 
granéis, com instalações básicas de estrutura operacional.

PT
Grande parte destas estruturas surgiu com a crescente conteinerização das cargas 
e a intermodalidade, necessitando de portos com uma logística planejada, como um 
rápido fluxo de mercadorias. Aqui se destaca a operação de navios full container.

Hub Ports

Possui uma movimentação intensa de cargas, com a disponibilidade 
de equipamentos modernos e com calado de grandes 
profundidades. Trabalham com armazenagem e distribuição de 
cargas. Destacam-se pela redução de custos operacionais.

Fonte: Porto e Teixeira (2002).

O complexo portuário brasileiro é formado por 39 portos fluviais e 37 
portos públicos organizados sob a gestão da SEP/PR. Deste total, 18 são 
administrados por parte dos governos estaduais e municipais, os outros 19 
são administrados pelas Companhias Docas, isto é, sociedades de econo-
mia mista, vinculadas diretamente à Secretaria dos Portos (SEP/PR, 2015a).

Com relação aos TUP, o mesmo é definido como “a instalação, não 
integrante do patrimônio do porto público, construída ou a ser constru-
ída por empresa privada ou entidade pública para a movimentação ou 
movimentação e armazenagem de carga própria, destinada ou prove-
niente de transporte aquaviário” (ANTAQ, 2005). O complexo portuário 
brasileiro relacionado aos TUP comporta 128 unidades distribuídas em 
cinco regiões: 29 no Sul, 39 no Sudeste, 19 no Nordeste, 29 no Norte e 12 
unidades no Centro-Oeste do Brasil (SEP/PR, 2015a).

Cabe ainda destacar que a competitividade entre os terminais de 
contêineres localizados no Sul e Sudeste representam 70% deste tipo de 
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carga no país. Esta condição, contudo, também revela gargalos logísticos 
encontrados no Porto de Santos-SP, fazendo com que muitos exporta-
dores e importadores desloquem suas cargas para portos e terminais 
localizados principalmente em Santa Catarina, oportunizando um ganho 
na liberação das cargas com maior eficiência e menores custos logísticos 
(EXAME, 2014). Para melhor compreender o tipo de instalação e a atu-
al administração da estrutura portuária de Santa Catarina, o Quadro 2 
apresenta quatro PO e nove TUP, totalizando 13 instalações. 

Com enfoque catarinense, o Quadro 3 apresenta as principais carac-
terísticas dos PO com ênfase para a gestão, localização, infraestrutura e 
superestrutura. 

Quadro 2. Estruturas portuárias de Santa Catarina

REGIÃO TIPO PORTO CIDADE ADMINISTRAÇÃO

Sul
PO

Imbituba Imbituba SCPAR Porto de Imbituba S.A

Laguna Laguna
Companhia Docas de São 

Paulo – CODESP

TUP
Imbituba Terminal 

Portuário
Imbituba

Imbituba Empreendimentos 
e Participações S/A

Norte – 
Vale do 

Itajaí

PO Itajaí Itajaí Superintendência do Porto de Itajaí

TUP

Braskarne Itajaí
Braskarne Com. E 

Armazéns Gerais Ltda

Teporti Itajaí Terminais Portuários de Itajaí S/A

Barra do Rio Itajaí
Barra do Rio Terminal 

Portuário S/A

Poly Terminais Itajaí Poly Terminais Portuários S/A

Teporti Itajaí Terminais Portuários de Itajaí S/A

Portonave Navegantes Portonave S/A

Norte 

PO São Francisco do Sul
São Francisco 

do Sul
Administração do Porto de São 

Francisco do Sul – APSFS

TUP
Itapoá Itapoá Itapoá Terminais Portuários S/A

São Francisco do Sul
São Francisco 

do Sul
Petrobrás Transportes 

S/A – TRANSPETRO

Fonte: Elaboração própria a partir de ANTAQ (2015b).
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Quadro 3. Principais características dos PO (em estudo) de Santa Catarina

PORTOS CARACTERÍSTICAS

Imbituba

No Sul, insere-se o Porto de Imbituba, administrado pelo Estado via 
sociedade de economia mista SC Participações e Parcerias S.A (SCPar 
Porto de Imbituba). Área terrestre de 1.550.000m², área aquática 
de 750.000m², bacia de evolução com 300m de extensão e 12m de 
profundidade e enseada aberta abrigada por um molhe de 850m. O 
porto possui três berços de atracação para operação de carga geral, 
granéis líquido-sólidos e contêineres, bem como capacidade para receber 
navios de até 290m. Atualmente possui 10 Operadores Portuários (OP), 
sendo três destes arrendados pelo Terminal de Contêineres Santos 
Brasil e a Fertisanta (fertilizantes) (PORTO DE IMBITUBA, 2015).

Itajaí

Localizado no Vale do Itajaí, Norte do Estado, a gestão do Porto 
de Itajaí é municipalizada em conjunto com a iniciativa privada, 
possuindo quatro berços de atracação, equipamentos de terra que 
auxiliam no embarque e desembarque, dois portainers e acesso 
pelas BR 101 e 470. Os projetos de expansão portuária estão em 
fase de aprimoramento com a desapropriação de alguns imóveis 
ao redor do porto, possível utilização de áreas de preservação para 
alargamento da bacia de evolução e projetos para diversificar a 
disponibilidade de armadores (ZILLI; MINATTO; DAL TOÉ, 2013).

São Francisco 
do Sul

Administrado pelo governo do Estado de Santa Catarina, por meio da 
Administração do Porto de São Francisco do Sul (APSFS), entidade 
autárquica criada para este fim. Em termos de estrutura natural, o 
Porto de São Francisco do Sul tem ótimos perfis. O canal de acesso 9,3 
milhas de extensão, 150 metros de largura e 13 metros de calado. Em 
termos de infraestrutura instalada, tem cais acostável com 780 metros 
de comprimento e 43 pés de profundidade máxima. Ainda fazendo parte 
do complexo portuário, o Terminal Babitonga, da iniciativa privada, 
possui um cais acostável de 225 metros de comprimento com um calado 
máximo de 11 metros (PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, 2015).

Fonte: Elaborado a partir de dados de Zilli, Minatto e Dal Toé (2013), Porto de Imbituba (2015) e 
Porto de São Francisco do Sul (2015).

Nestas estruturas encontra-se um sistema de gestão, no qual se des-
tacam os modelos Landlord, Tool, Public Servic e Fully Privatized. As res-
ponsabilidades e formas de parceria envolvendo estes quatro modelos, 
determinando as obrigações e direitos de cada setor (público e privado), 
são destacadas no Quadro 4.
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Quadro 4. Modelos de gestão portuária e formas de parcerias

MODELOS
FORMAS DE PARCERIAS

Infraestrutura Superestrutura Operação Portuária

Landlord Público Privado

Tool Público Privado

Public Service Público

Fully Privatized Privado

Fonte: Adaptado de Vianna (2009) e Pierdomenico (2010).

O modelo adotado pelo Brasil enquadra-se no Landloard Port (Im-
bituba, Itajaí e São Francisco do Sul em Santa Catarina), o qual o go-
verno, por meio da autoridade portuária, administra toda a parte de 
infraestrutura como: berços, píeres e canal de acesso. A iniciativa pri-
vada é responsável por investimentos em superestrutura como: arma-
zéns, prédios e guindastes, ficando ainda responsável pela realização 
das operações portuárias por meio de arrendamentos. Destacam-se 
também no Brasil, os investimentos privados, sendo característicos do 
modelo Fully Privatized (PIERDOMENICO, 2010).

3 METODOLOGIA

Quanto aos fins de investigação, a pesquisa caracterizou-se como 
descritiva e documental, quanto aos meios de investigação (VERGARA, 
2010). Os dados foram coletados do Sistema de Informações de Comércio 
Exterior via Web (ALICEWeb) do Ministério do Desenvolvimento Indús-
tria e Comércio Exterior (MDIC), considerando a variável temporal de 
seis anos (2009 a 2014), com uma abordagem essencialmente qualitativa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta a análise da movimentação nos PO catarinen-
ses a partir da representatividade do agronegócio, bem como a categoria 
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das principais mercadorias movimentadas, no âmbito do setor em estu-
do. Para a categoria dos produtos foi adotado o Sistema Harmonizado 
de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), conforme o Quadro 5.

Quadro 5. Categoria dos produtos via SH2

SH-II CATEGORIA SH-II CATEGORIA

2 Carnes e miudezas, comestíveis 20 Preparações de produtos hortícolas

3 Peixes e crustáceos, moluscos 21 Preparações alimentícias diversas

4 Leite e lacticínios 22 Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres

5 Outros produtos de origem animal 23
Resíduos e desperdícios das 

indústrias alimentares

6 Plantas vivas e produtos de floricultura 24
Tabaco e seus sucedâneos 

manufaturados

7 Produtos hortícolas 31 Adubos (fertilizantes)

8
Frutas; cascas de frutos 

cítricos e de melões
41

Peles, exceto as peles 
com pelo, e couros

9 Café, chá, mate e especiarias 42
Obras de couro; artigos de 

correeiro ou de seleiro

10 Cereais 43 Peles com pelo e suas obras

11
Malte; amidos e féculas; 
inulina; glúten de trigo

44
Madeira, carvão vegetal 

e obras de madeira

12 Sementes e frutos oleaginosos 46 Obras de espartaria ou de cestaria

13
Gomas, resinas e outros 
sucos e extratos vegetais

47
Pastas de madeira/matérias 

fibrosas celulósicas

14
Matérias para entrançar/

produtos de origem vegetal
48 Papel e cartão

15 Gorduras e óleos animais ou vegetais 51 Lã, pelos finos ou grosseiros

16
Preparações de carne, de 
peixes ou de crustáceos

52 Algodão

17 Açúcares e produtos de confeitaria 53 Outras fibras têxteis vegetais

18 Cacau e suas preparações 67
Penas e penugem preparadas 

e suas obras

19 Preparações à base de cereais   

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).
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4.1 Porto de Imbituba

Com maior influência no Sul de Santa Catarina, o Porto de Imbitu-
ba esteve historicamente ligado à movimentação de carvão e à Estrada 
de Ferro Dona Tereza Cristina, interligando o porto com as minas de 
carvão (GOULARTI FILHO; MORAES, 2009). De acordo com Silva, Zilli e 
Dal Toé (2013, p. 5): “com o desenvolvimento da região Sul de Santa Ca-
tarina, o Porto de Imbituba estruturou-se para a armazenagem e mo-
vimentação do seu principal produto de embarque, ou seja, o carvão 
extraído de diversos municípios, como Criciúma, Tubarão, Siderópolis 
e Urussanga”.

Durante décadas o Porto de Imbituba foi referência para o setor de 
mineração e transporte de carvão, movimentando na década de 1980, 
cerca de 4 milhões de toneladas anuais. Entretanto, a redução das alí-
quotas de importação e a perda do subsídio do carvão, na década de 
1990, fizeram com que o porto mude o seu perfil, passando de essencial-
mente exportador de carvão, para um porto receptivo de outros tipos de 
mercadorias (CDIPORT, 2015).

Em 2008, a Santos Brasil vence a licitação de arrendamento e o con-
trole da movimentação de contêineres e, em 2012 o governo no Estado 
de Santa Catarina assume a gestão por meio da SCPar Porto de Imbituba 
S.A, desenvolvendo assim, um novo perfil de gestão e portfólio de mer-
cadorias movimentadas. 

Neste contexto, se observa uma participação expressiva na movi-
mentação de produtos vinculados à categoria do agronegócio entre os 
anos de 2009 e 2010, de acordo com a Figura 2 e o Quadro 6. Entretanto, 
quando observado o impacto do agronegócio no período total, nota-se 
um direcionamento para a movimentação de cargas vinculadas aos pro-
dutos semimanufaturados ou manufaturados (outros), representando 
66% da movimentação, contra os 34% do agronegócio. Porém, vale res-
saltar a evolução do agronegócio no ano de 2014, fechando o período 
com participação de 55% da movimentação. 
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Figura 2. Representatividade do agronegócio na movimentação do Porto de 
Imbituba

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

Quadro 6. Movimentação agronegócio x outros – Porto de Imbituba
CATEGORIA 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % TOTAL %

TOTAL AGRONEGÓCIO 77.054.090 71 63.258.945 70 49.127.562 11 47.998.356 15 68.302.983 11 570.699.860 55 876.441.796 34
TOTAL OUTROS 31.663.184 29 26.784.108 30 385.231.530 89 282.085.869 85 536.689.353 89 471.710.576 45 1.734.164.620 66
TOTAL GERAL 108.717.274 100 90.043.053 100 434.359.092 100 330.084.225 100 604.992.336 100 1.042.410.436 100 2.610.606.416 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

O Quadro 7 direciona a análise para a movimentação dos produtos, 
considerando a nomenclatura SH-II, na categoria agronegócio.

Quadro 7. Movimentação (KG) do agronegócio no Porto de Imbituba – 2009 a 
2014

SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

02 40.729.623 37 44.218.495 49 29.293.002 7 26.779.813 8 21.017.740 3 25.757.311 2

04 163.722 0 0 0 0 0 791.396 0 20.365 0 2.385.765 0

05 0 0 0 0 0 0 49.600 0 0 0 0 0

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0

10 4.831.180 4 250.000 0 125.000 0 0 0 32.512.107 5 3.612.450 0

11 86.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 4.641.140 1 0 0 0 0 513.574.100 49

15 746.251 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62.320 0

16 8.443.314 8 8.818.950 10 10.792.053 2 18.436.977 6 14.664.794 2 14.647.323 1
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SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

17 0 0 9.950.000 11 0 0 0 0 0 0 22.208 0

20 0 0 0 0 0 0 18.550 0 0 0 10.070 0

22 0 0 0 0 0 0 186.144 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 183.366 0 78.948 0 0 0

24 499.360 0 0 0 0 0 910.800 0 0 0 25.200 0

31 4.281.160 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 32.833 0 21.500 0 4.276.367 1 641.710 0 9.010 0 10.603.093 1

48 3 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0

52 17.240.644 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGRO 77.054.090 71 63.258.945 70 49.127.562 11 47.998.356 15 68.302.983 11 570.699.860 55

OUTROS 31.663.184 29 26.784.108 30 385.231.530 89 282.085.869 85 536.689.353 89 471.710.576 45

GERAL 108.717.274 100 90.043.053 100 434.359.092 100 330.084.225 100 604.992.336 100 1.042.410.436 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

A movimentação de carnes e miudezas comestíveis (SH021) foi bas-
tante significativa entre os anos de 2009 a 2010, com uma participação 
de 49%. Entretanto, nos últimos anos com o aumento da movimentação 
de outros produtos, a representatividade se reduziu para 2% em 2014. 
Este impacto refere-se principalmente ao volume movimentado de se-
mentes e frutos oleaginosos (SH122), representando 49% da movimenta-
ção do porto em 2014 e, como consequência, alavancando a participação 
do agronegócio de 11% em 2013 para 55% em 2014. Com menor partici-
pação destacam-se os cerais (SH10), preparações de carne, de peixes ou 
de crustáceos (SH16) e algodão (SH52). 

4.2 Porto de Itajaí

Localizado no Norte do Estado de Santa Catarina, o Porto de Itajaí 
faz parte do complexo portuário do Rio Itajaí-Açu, abarcando também 

1 49% da movimentação do período analisado é oriunda do Estado do Paraná.

2 73% da movimentação do período analisado é oriunda do Estado do Mato Grosso.

(continuação)
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o Terminal Portuário de Navegantes (PORTONAVE). O porto é destaque 
nacional na movimentação de cargas conteinerizada, ocupando a segun-
da posição no ranking nacional, ficando atrás apenas do Porto de Santos.

Tradicionalmente, o Porto de Itajaí é conhecido pela movimentação 
histórica de madeira e derivados. Porém, “ao longo dos anos recentes, 
as principais mercadorias movimentadas pelo Porto de Itajaí foram: 
[...] frangos congelados (maior porto exportador do Brasil); cerâmicos; 
papel kraft; máquinas e acessórios; tabacos; veículos, têxteis; açúcar e 
carne congelada” (PORTO DE ITAJAI, 2015). Com uma gestão municipa-
lizada, o porto conta também com a participação da iniciativa privada, 
possuindo como operador portuário a APM Terminals, pertencente ao 
Grupo Maersk. 

Contemplando a análise da movimentação de produtos no Porto de 
Itajaí, se percebe um predomínio constante do agronegócio em todo o 
período analisado, uma vez que este possui uma representatividade de 
81%, conforme é apresentado no Quadro 8 e ilustrado na Figura 3.

Quadro 8. Movimentação agronegócio x outros – Porto de Itajaí
CATEGORIA 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % TOTAL %

TOTAL AGRONEGÓCIO 2.025.569.329 81 2.674.130.099 80 2.771.551.562 79 3.037.955.990 82 3.353.741.369 83 3.330.983.059 82 17.193.931.408 81
TOTAL OUTROS 474.642.278 19 683.278.104 20 730.992.211 21 648.397.676 18 689.923.510 17 732.120.403 18 3.959.354.182 19
TOTAL GERAL 2.500.211.607 100 3.357.408.203 100 3.502.543.773 100 3.686.353.666 100 4.043.664.879 100 4.063.103.462 100 21.153.285.590 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

Figura 3. Representatividade do agronegócio na movimentação do Itajaí

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).
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A análise para a movimentação dos produtos, considerando a no-
menclatura SH-II, na categoria agronegócio é apresentada no Quadro 9.

Quadro 9. Movimentação (KG) do agronegócio no Porto de Itajaí – 2009 a 2014
SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

02 1.229.134.071 49 1.587.029.072 47 1.598.607.648 46 1.739.321.838 47 1.737.513.758 43 1.658.890.778 41

03 1.058.111 0 2.731.951 0 6.413.242 0 9.903.966 0 5.087.699 0 5.846.681 0

04 7.900.936 0 7.627.888 0 6.181.294 0 4.702.223 0 5.963.156 0 10.246.485 0

05 26.863.120 1 50.445.791 2 43.821.464 1 47.719.503 1 50.803.031 1 45.771.384 1

06 273.398 0 317.838 0 72.000 0 22.056 0 68.419 0 68.338 0

07 500.126 0 60.900 0 940.968 0 884.783 0 1.920.708 0 32.646 0

08 32.048.783 1 32.879.510 1 18.637.083 1 22.972.740 1 34.093.301 1 15.991.093 0

09 237.333 0 193.033 0 3.242.477 0 170.292 0 354.061 0 356.218 0

10 17.553.664 1 3.015.810 0 44.413.274 1 24.262.958 1 20.174.918 0 9.532.594 0

11 25.797.487 1 26.120.747 1 14.561.944 0 14.514.500 0 68.904.610 2 117.667.593 3

12 5.590 0 0 0 4.000 0 19.189 0 1.806.850 0 12.774.692 0

13 93.390 0 130.644 0 122.755 0 39.566 0 34.878 0 8.423 0

14 0 0 1.217.544 0 766.370 0 3 0 1 0 0 0

15 10.220.748 0 23.879.971 1 36.193.527 1 25.703.575 1 25.895.700 1 30.947.331 1

16 155.148.695 6 182.478.125 5 145.063.028 4 142.897.938 4 162.042.024 4 145.279.073 4

17 2.584.714 0 6.557.271 0 6.673.101 0 3.257.488 0 4.329.945 0 19.249.868 0

18 154.756 0 302.489 0 388.689 0 245.381 0 240.129 0 415.264 0

19 1.978.506 0 3.454.334 0 2.365.100 0 1.917.497 0 2.645.147 0 2.573.113 0

20 7.466.996 0 6.868.049 0 8.877.921 0 11.743.479 0 9.636.325 0 2.406.497 0

21 2.868.679 0 1.668.988 0 5.403.036 0 7.698.603 0 11.859.132 0 6.814.508 0

22 129.977 0 172.591 0 28.580 0 109.609 0 387.221 0 1.610.795 0

23 3.431.163 0 7.621.747 0 14.658.708 0 12.420.120 0 6.213.846 0 4.005.059 0

24 120.684.182 5 133.905.190 4 130.539.429 4 126.689.825 3 121.238.810 3 89.341.069 2

31 195.360 0 48.840 0 117.720 0 409.990 0 160.200 0 121.964 0

41 877.481 0 5.003.191 0 9.036.511 0 30.150.832 1 25.244.505 1 11.364.424 0

42 386 0 126.026 0 1.525.278 0 1.850.363 0 1.466.829 0 469.053 0

43 0 0 0 0 0 0 165 0 4.095 0 7.361 0

44 337.575.289 14 512.890.629 15 564.386.176 16 758.623.935 21 999.401.383 25 1.078.654.042 27

45 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 744 0

47 276.688 0 7.299.328 0 8.710.765 0 1.130.888 0 520.377 0 839.775 0

48 40.277.913 2 69.861.555 2 80.780.235 2 46.509.977 1 54.223.249 1 59.565.417 1
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SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

51 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 343 0

52 226.602 0 218.065 0 19.017.767 1 1.906.641 0 1.064.404 0 130.426 0

53 5.185 0 2.982 0 1.472 0 156.060 0 442.657 0 8 0

AGRO 2.025.569.329 81 2.674.130.099 80 2.771.551.562 79 3.037.955.990 82 3.353.741.369 83 3.330.983.059 82

OUTROS 474.642.278 19 683.278.104 20 730.992.211 21 648.397.676 18 689.923.510 17 732.120.403 18

GERAL 2.500.211.607 100 3.357.408.203 100 3.502.543.773 100 3.686.353.666 100 4.043.664.879 100 4.063.103.462 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

O grande destaque para a movimentação no Porto de Itajaí fica para 
as carnes e miudezas comestíveis (SH023), oriundas das agroindústrias, 
principalmente da região Sul e Centro-Oeste do país. Ao longo do período 
esta categoria foi responsável por 41% da movimentação total do porto. 

Historicamente considerado como um porto madeireiro, as cargas 
classificadas como madeira, carvão vegetal e obras de madeira (SH44) 
possuem importante relevância, uma vez que respondem por 27% da 
movimentação. Com menor participação, têm-se as preparações de 
carne, de peixe ou de crustáceos (SH16) e o tabaco e seus sucedâneos 
manufaturados (SH24), contribuindo para uma diversificação de 
produtos secos, congelados e ou refrigerados.

4.1 Porto de São Francisco do Sul

Localizado no litoral Norte do Estado, na Baía de Babitonga, o Porto 
de São Francisco do Sul é reconhecido principalmente pela sua estrutu-
ra para cargas granéis de grandes grupos empresariais como a Terlogs, 
Bunge e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa 
Catarina (CIDASC). 

Vale destacar, o complexo da Bunge com 125 mil m2, possui uma 
planta de extração de soja para o processamento de ate 1,7 mil toneladas 
por dia. A capacidade de expedição chega a 1,5 mil TPH (tonelada por 

3 50% da movimentação do período analisado é oriunda do Estado de Santa Catarina.

(continuação)
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hora) de granéis sólidos e 1 mil TPH de óleo de soja. A capacidade de ar-
mazenagem é de 200 mil toneladas de granéis sólidos e 45 mil toneladas 
de óleo de soja (PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL, 2015).

Os dados apresentados no Quadro 10 e na Figura 4 corroboram com 
este perfil e vocação graneleira do Porto de São Francisco do Sul, tendo 
em vista que o agronegócio representa 92% da movimentação do porto 
no período analisado.

O Quadro 11 direciona a análise para a movimentação dos produtos, 
considerando a nomenclatura SH-II, na categoria agronegócio.

Quadro 10. Movimentação agronegócio x outros – Porto de São Francisco do Sul
CATEGORIA 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % TOTAL %

TOTAL AGRONEGÓCIO 4.245.076.276 90 4.803.122.733 92 5.283.592.460 93 6.816.644.546 92 8.957.097.623 91 8.617.265.823 94 38.722.799.461 92
TOTAL OUTROS 460.607.307 10 414.570.856 8 387.783.492 7 578.072.999 8 860.988.472 9 572.403.212 6 3.274.426.338 8
TOTAL GERAL 4.705.683.583 100 5.217.693.589 100 5.671.375.952 100 7.394.717.545 100 9.818.086.095 100 9.189.669.035 100 41.997.225.799 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

Figura 4. Representatividade do agronegócio na movimentação do São Fran-
cisco do Sul

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

Quadro 11. Movimentação (KG) do agronegócio no Porto de São Franc. Sul – 
2009 a 2014

SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

02 249.820.787 5 100.110.076 2 245.548.252 4 377.192.015 5 617.412.801 6 843.358.690 9

03 410.096 0 65.999 0 211.550 0 275.475 0 657.549 0 118.376 0

04 3.658.300 0 3.851.705 0 3.045.061 0 6.010.418 0 4.091.474 0 11.509.725 0
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SH-II 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 %

05 8.634.516 0 7.916.409 0 8.154.673 0 7.963.934 0 24.479.054 0 33.328.019 0

06 149.659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 499.782 0 15.596 0 55.633 0 137.320 0 0 0 8.712 0

08 6.441.254 0 306 0 44.980 0 5.762.579 0 6.764.913 0 5.503.154 0

09 386.244 0 147.674 0 55.992 0 4.690.678 0 32.206.065 0 1.774.478 0

10 708.123.946 15 223.494.917 4 599.661.231 11 2.417.524.254 33 3.490.544.749 36 2.121.445.894 23

11 55.064.727 1 42.038.841 1 75.221.852 1 65.328.013 1 31.911.750 0 8.786.500 0

12 2.136.323.072 45 3.046.178.143 58 2.613.912.514 46 2.880.556.244 39 4.032.294.744 41 4.910.927.204 53

13 12.920 0 3.700 0 7.151 0 23.332 0 200.840 0 344.984 0

14 17 0 5 0 9 0 7.754 0 2 0 17 0

15 140.198.395 3 51.328.384 1 168.543.712 3 175.345.599 2 34.208.117 0 12.032.050 0

16 24.044.783 1 5.687.170 0 13.772.684 0 24.854.241 0 26.611.395 0 42.444.543 0

17 2.322.857 0 2.413.565 0 1.193.350 0 1.868.043 0 1.966.484 0 1.881.014 0

18 327.826 0 349.042 0 77.440 0 853.843 0 1.722.249 0 22.582 0

19 2.469.963 0 2.034.099 0 685.096 0 1.198.504 0 204.240 0 350.266 0

20 3.199.631 0 2.867.752 0 5.215.144 0 4.583.924 0 7.415.243 0 4.477.714 0

21 106.991.347 2 149.824.564 3 768.908 0 1.974.809 0 3.420.456 0 177.045 0

22 364.587 0 777.767 0 865.618 0 698.678 0 363.957 0 327.955 0

23 488.184.406 10 962.957.277 18 1.395.572.823 25 624.972.534 8 318.107.742 3 105.199.440 1

24 21.570.898 0 1.056.110 0 1.922.660 0 32.519.452 0 23.873.727 0 1.609.200 0

31 0 0 1.377.650 0 2.357.000 0 4.381.350 0 4.207.700 0 3.438.575 0

41 7.548.224 0 694.862 0 1.117.803 0 6.647.999 0 25.030.222 0 39.707.740 0

42 3.881.151 0 2.954.826 0 509.799 0 350.965 0 296.174 0 1.266.558 0

43 0 0 0 0 2.765 0 12.818 0 9.290 0 37.140 0

44 241.889.957 5 186.455.711 4 132.110.838 2 143.487.194 2 247.078.532 3 412.718.828 4

46 0 0 14 0 0 0 104 0 60 0 0 0

47 9.473.621 0 308.064 0 3 0 7.222.269 0 1.005.997 0 0 0

48 22.706.961 0 8.154.887 0 12.065.056 0 18.943.733 0 20.136.656 0 54.218.858 1

51 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

52 197.349 0 57.399 0 892.577 0 1.256.471 0 705.441 0 244.503 0

53 179.000 0 219 0 284 0 0 0 170.000 0 20 0

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.039 0

AGRO 4.245.076.276 90 4.803.122.733 92 5.283.592.460 93 6.816.644.546 92 8.957.097.623 91 8.617.265.823 94

OUTROS 460.607.307 10 414.570.856 8 387.783.492 7 578.072.999 8 860.988.472 9 572.403.212 6

GERAL 4.705.683.583 100 5.217.693.589 100 5.671.375.952 100 7.394.717.545 100 9.818.086.095 100 9.189.669.035 100

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Sistema ALICEWeb (2015).

(continuação)
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Com uma infraestrutura direcionada para a movimentação de 
granéis, destacam-se com mais de 70% da movimentação do porto, a 
categoria das sementes e frutos oleaginosos (SH124) e cereais (SH10), em 
virtude do volume de soja e extração de seus derivados. Contemplando 
uma diversidade de produtos na categoria, surgem as carnes e miudezas 
comestíveis (SH02), resíduos e desperdícios das indústrias alimentares 
(SH23) e madeira, carvão vegetal e obras de madeira (SH44). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve por objetivo identificar a representatividade 
do agronegócio na movimentação portuária do Estado de Santa Catarina, 
com ênfase para os Portos Organizados de Imbituba, Itajaí e São Francisco 
do Sul, considerando a variável temporal de seis anos (2009 a 2014).

Observa-se que o Porto de São Francisco do Sul é considerado o 
porto do agronegócio de Santa Catarina, tendo em vista que movimen-
ta 92% dos produtos relacionados ao setor, com destaque principal-
mente para o complexo de soja e derivados. O Porto de Itajaí, tam-
bém se destaca com 81% da sua movimentação, direcionada para o 
agronegócio. 

No Sul do Estado, o Porto de Imbituba experimentou picos de mo-
vimentação vinculada ao agronegócio nos anos de 2009 a 2010 (70%). 
Entretanto, em 2011 a 2013 a situação é inversa, com enfoque fora do eixo 
do agronegócio. No fechamento de 2014, o impacto da movimentação de 
sementes e frutos oleaginosos (SH12), tem-se um retorno a produtos ad-
vindos do agronegócio, representando 49% do total da movimentação.

Por fim, os resultados demonstram que grande parte da movimen-
tação portuária catarinense, vinculada aos PO, está relacionada com o 
agronegócio, e que estão centralizados nos seguintes produtos, confor-
me destaca o Quadro 12.

4 49% da movimentação do período analisado é oriunda do Estado do Paraná.
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Quadro 12. Síntese da participação dos principais produtos vinculados ao 
agronegócio

PORTO   CATEGORIA SH-II PRODUTOS
%  PART. 

PRODUTO/PERÍODO 
TOTAL

%  PART.

2 Carnes e miudezas comestíveis 7
10 Cerais 2
12 Sementes e frutos oleaginosos 20
16 Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos 3
2 Carnes e miudezas comestíveis 45
16 Preparações de carne, de peixe ou de crustáceos 4
24 Tabaco e seus sucedâneos manufaturados 3
44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 20
2 Carnes e miudezas comestíveis 6
10 Cereais 23
12 Sementes e frutos oleaginosos 47
23 Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares 9
44 Madeira, carvão vegetal e obras de madeira 3

32

72

88São Francisco 
do Sul

Agronegócio

Imbituba Agronegócio

AgronegócioItajaí

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da pesquisa (2015).

Vale destacar que no dia 08 de janeiro de 2014, foi publicada no Diá-
rio da Oficial da União, a Portaria n°. 3 da SEP/PR que institucionalizou 
os principais instrumentos que formam o planejamento do setor portu-
ário brasileiro, com destaque para o Plano Nacional de Logística Portuá-
ria (PNLP), Plano Mestre (PM), Plano de Desenvolvimento e Zoneamen-
to (PDZ) e Plano Geral de Outorgas (PGO). 

Uma revisão no PNLP está sendo efetuada desde maio de 2014 com 
expectativa da SEP/PR apresentar a revisão em abril de 2015 garantindo 
“o entendimento da situação atual do setor e do prognóstico da deman-
da, capacidade e malha logística, serão revisados também as escolhas 
estratégicas, objetivos, indicadores e metas, fundamentando, ao final, o 
portfólio de projetos e investimentos proposto pelo PNLP 2015” (SEP/
PR, 2015b). 

Tais políticas públicas vêm contribuir de forma significativa para 
um planejamento portuário nacional, proporcionando as estruturas 
portuárias do Brasil uma adequação as necessidades de seus usuários, 
em termos de infraestrutura tecnológica e, sobretudo, um melhor de-
sempenho no tempo de operações dos navios, resultando em menores 
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custos portuários, e impactando diretamente na competitividade do 
país perante o mercado internacional.

Por fim, o estudo foi direcionado ao Estado de Santa Catarina. Como 
sugestão, novos estudos devem ser realizados com o objetivo de iden-
tificar a participação do agronegócio nos demais Estados da região Sul 
(Paraná e Rio Grande do Sul), bem como analisar se as atuais políticas 
públicas para o desenvolvimento portuário brasileiro estão alinhadas 
com as necessidades do setor. 
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APRESENTAÇÃO

O objetivo do presente trabalho consiste em comprovar, por meio 
do cálculo do Quociente Locacional, a existência de APLs da indústria 
de vestuário e artefatos têxteis nos municípios de Rondonópolis e Pri-
mavera do Leste, bem como relacionar a aglomeração industrial e seto-
rial com o desenvolvimento sustentável desses municípios. Para tanto, 
foi utilizado para a análise comparativa o Índice de Desenvolvimento 
Sustentável para Municípios (IDSM). A metodologia de cálculo de Quo-
ciente Locacional foi empreendida seguindo-se o estudo de Suzigan 
(2006), enquanto que a técnica de cálculo do IDSM foi elaborada a par-
tir de Martins e Cândido (2008). Esta pesquisa verificou a existência 
de concentração industrial nos municípios propostos e constatou que 
estes lograram posições elevadas no que se refere ao IDSM mato-gros-
sense, ficando atrás apenas da capital do estado, Cuiabá. Esse resulta-
do pode ser apontando como um indício de que a aglomeração indus-
trial traz consigo fatores positivos à qualidade de vida da população 
nos municípios pesquisados. 



168  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. . .

1 INTRODUÇÃO

O tema sustentabilidade está em evidência devido à necessidade 
de organizar novas técnicas e processos produtivos que levem em con-
sideração a capacidade de suporte dos recursos ambientais envolvi-
dos, garantindo e preservando o bem-estar das gerações presentes e 
futuras. Uma das maneiras de se compreender o desenvolvimento so-
cial é por meio do desenvolvimento sustentável, procurando identifi-
cá-lo através das relações recíprocas dos agentes locais, com o objetivo 
de alcançar resultados que proporcionem melhor qualidade de vida 
para uma população. O desenvolvimento sustentável local é uma ma-
neira para se entender o desenvolvimento social sob inúmeros pontos 
de vista (Franco, 2000). 

O conceito de sustentabilidade é algo complexo e que aborda dife-
rentes dimensões, o que reflete na construção de indicadores, que em 
sua maioria estão direcionados ao nível nacional, deixando uma lacuna 
quanto à avaliação na esfera local, preenchida pelo Índice de Desenvolvi-
mento Sustentável para Municípios – IDSM (BELLEN, 2005). O presente 
trabalho pretende relacionar o desenvolvimento sustentável dos muni-
cípios com a aglomeração setorial e industrial, mais especificamente no 
arranjo produtivo local têxtil e de confecções de Rondonópolis e Prima-
vera do Leste, Estado de Mato Grosso, em busca de indícios que possam 
apontar a localização industrial como um fator que pode contribuir para 
melhoria da qualidade de vida de uma população.

O estudo de localização de empresas não é recente. No final do sé-
culo XIX, Marshall (1982) tratou da aglomeração industrial e setorial ob-
servada em algumas regiões da Europa, abordando também os fatores 
que levam à localização espacial da empresa. Posteriormente à discus-
são levantada por Marshall, autores como Weber trataram dos fatores 
de aglomeração industrial que incidem sobre a definição de localização, 
tais como as fontes de matéria-prima, custos de transporte e mão de 
obra (WEBER, 1909 apud BERCHIELI; MARTA, 2011).
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À medida que estes conceitos sobre aglomerações foram se aperfei-
çoando e ganhando novas características, o termo cluster foi designado 
para tratar da aglomeração espacial da indústria, enquanto o termo Ar-
ranjo Produtivo Local – APL, uma versão latina para Sistema Nacional 
de Inovação – SNI, foi resultado da prática de firmas, tais como a rede 
de firmas, o sistema de financiamento, organização dos sindicatos e a 
interação entre as firmas. No Brasil alguns estudos já se dedicaram a 
identificar os APLs nacionais. Suzigan (2006) identificou e caracterizou 
em sua pesquisa os APLs distribuídos pelos estados brasileiros, com 
base no cálculo do Quociente Locacional, quando foram identificados no 
estado de Mato Grosso trinta e nove APLs.

Mato Grosso passou ao longo dos últimos quinze anos por um pro-
cesso de industrialização, que pode ser ampliado e fortalecido ao longo 
do tempo. Embora esse processo seja dependente do agronegócio e das 
demandas do mercado internacional, já que a maior parte das indústrias 
instaladas no estado são agroindústrias, surgem outras oportunidades, 
a exemplo da indústria de transformação que tem se expandido explo-
rando a riqueza de recursos naturais e a proximidade com as fontes de 
matéria-prima. 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram ba-
seados, assim, em primeira instância pelo cálculo do Quociente Loca-
cional do setor têxtil e de confecções dos municípios de Rondonópolis 
e Primavera do Leste. Essa etapa foi realizada mediante a utilização dos 
dados do Cadastro Geral de Empregado e Desempregados (CAGED), re-
ferentes ao Estado de Mato Grosso e de ambos os municípios para o ano 
de 2014. A segunda etapa utilizou a metodologia de cálculo do IDSM para 
o estado de Mato Grosso, como parâmetro de referência, e para os mu-
nicípios pesquisados, mediante o levantamento de quarenta e seis indi-
cadores agrupados em seis dimensões: social, demográfica, econômica, 
político-institucional, ambiental e cultural. 

Através da análise conjunta dos resultados encontrados do Quocien-
te Locacional do setor têxtil e de confecções e do IDSM dos municípios, 
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avaliou-se a hipótese de que a aglomeração produtiva possui impactos 
positivos ao dinamismo econômico das localidades e, indiretamente, 
atua favoravelmente ao desenvolvimento sustentável e à qualidade de 
vida dos cidadãos.

O presente capítulo divide-se em sete seções. A primeira é dedicada 
à introdução, a segunda trata especificamente das aglomerações indus-
triais, seguida pela evolução do setor têxtil brasileiro e da análise da ca-
deia de têxtil e de confecções em Mato Grosso. A seção quatro trata da 
sustentabilidade, enquanto a seção cinco detalha a metodologia a ser 
empregada, e por fim, as seções seis e sete dedicam-se a apresentação 
dos resultados e conclusões. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Organização Industrial e Avaliação Empírica de Aglomerações

A introdução do conceito de “indústria localizada” foi apresentada 
por Marshall (1982, p. 223-230) no final do século XIX. Em sua obra, Mar-
shall relata os determinantes da localização industrial: condições físicas, 
tais como a natureza do clima e do solo, ou o fácil acesso por terra ou mar. 
Adicionalmente, Marshall aponta para a influência da ação do Estado no 
fomento ao surgimento de atividades especializadas, através do exemplo 
histórico da importância da residência da corte real ao desenvolvimento 
de certas localidades inglesas, mediante a atração de imigrantes que pos-
suíam habilidades específicas e a demanda com alto poder aquisitivo. 

Marshall enfatiza as vantagens da aglomeração geográfica oriundas 
da disponibilidade de mão de obra especializada que, por sua vez, dá 
origem a atividades subsidiárias que fornecem à indústria principal ins-
trumentos e matérias-primas. Complementarmente, a aglomeração geo-
gráfica de uma atividade produtiva possibilita o investimento em equi-
pamentos de uso específico que requerem ganhos de escala para o seu 
emprego. Dessa forma, Marshall delimita os ganhos oriundos do aumen-
to da escala de produção como decorrentes de economias “externas” e 
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“internas”. Nesse sentido, os ganhos oriundos da aglomeração geográfi-
ca são externos à firma e são delimitados pela existência de mão de obra 
especializada e de fornecedores com escala e qualidade necessárias ao 
investimento em maquinário de uso específico. 

A partir dos anos de 1990, retoma-se o interesse no estudo do papel 
das aglomerações como fator indutor da competitividade empresarial. 
A análise foi reforçada pelos casos de sucesso de aglomerações geográ-
ficas verificadas em áreas de desenvolvimento tecnológico (e.g. Vale 
do Silício) ou em redes de empresas de setores tradicionais (Terceira 
Itália) (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2003). O interesse acadêmico a respeito 
dos aglomerados industriais foi resultado da crise do modelo fordista de 
produção a partir dos anos 1970. A “descoberta” dos distritos industriais 
da região polarizada por Bolonha e Firenze, na Itália, vislumbrava um 
novo paradigma tecnológico, baseado na especialização flexível median-
te redes de cooperação entre pequenas e médias empresas (BARROS; 
SILVA; SPINOLA, 2006). 

Nessa perspectiva, o conceito de cluster surgiu na literatura norte-a-
mericana como uma definição de concentração setorial e espacial de fir-
mas conectadas entre si por fatores locais com vistas à competição em 
mercados globais (SCHIMITZ; NADVI, 1999). Essa abordagem utiliza um 
entendimento de “mudança tecnológica” calcado na aquisição e uso de 
equipamentos e na “difusão” tecnológica. Relegam-se ao segundo plano, 
os fatores determinantes da criação e acumulação de capacitações com-
petitivas pelos aglomerados. Schimitz (1995) define que clusters de pe-
quenas empresas abarcam tanto a concentração geográfica como setorial 
de um grupo de pequenas empresas que pode dar origem a vantagens 
competitivas oriundas da divisão do trabalho e a especialização entre pe-
quenos produtores. Quanto mais esses elementos estiverem presentes, 
maior será a eficiência coletiva. A organização aglomerada se dá mediante 
relações horizontais e verticais, em que a cooperação entre empresas não 
exclui a concorrência entre as mesmas. Desta forma, os aglomerados faci-
litam a ação coletiva em benefício da competitividade sistêmica. 
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No Brasil, a partir da década de 1990, emergiu uma literatura vol-
tada ao estudo e caracterização dos arranjos produtivos locais, que são 
definidos como aglomerações territoriais de agentes econômicos, polí-
ticos e sociais. O foco centra-se em um conjunto específico de atividades 
econômicas que apresentam vínculos mesmo que incipientes (BARROS; 
SILVA; SPINOLA, 2006). 

De acordo com Cassiolato e Szapiro (2003), os processos de aprendi-
zagem, capacitação e inovação são relacionados com a interdependência 
dos atores e ambientes socioeconômicos comuns. Os autores propuseram 
uma matriz de classificação de arranjos locais a partir de três dimensões: 
mecanismo de governança, mercado de destino da produção e grau de 
territorialização das atividades produtivas e inovativas. Nessa aborda-
gem, na dimensão governança, os arranjos podem ser classificados como 
hierarquia ou redes. Na primeira classificação inserem-se os arranjos que 
possuem uma coordenação vertical exercida por uma empresa líder. A se-
gunda classificação (redes) define-se pelo seu caráter horizontal, median-
te a governança do arranjo em bases paritárias pelo grupo de empresas. 
A segunda dimensão relaciona o arranjo ao mercado de destino da produ-
ção, podendo ser local, nacional ou internacional. Mediante essa metodo-
logia os autores classificaram vinte e seis arranjos produtivos brasileiros.

A identificação e mensuração dos arranjos produtivos locais gerou 
uma rica literatura de caráter empírico que se estende por diversas pro-
duções acadêmicas. Diversos estudos foram financiados pelo BNDES e 
pelo SEBRAE nos anos de 1990 com vistas à identificação e caracteriza-
ção dos arranjos produtivos locais em território nacional. Destaquem-se 
os trabalhos organizados por Suzigan, desenvolvidos mediante pesquisa 
patrocinada pelo IPEA (2006), que visaram a identificação dos arranjos 
produtivos locais no território nacional. O ensejo da pesquisa é a da re-
levância dos arranjos produtivos para as políticas públicas com vistas ao 
desenvolvimento regional. 

A coordenação das políticas públicas direcionada à competitivi-
dade das aglomerações produtivas é um canal de efetividade de ações 
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voltadas ao desenvolvimento endógeno das forças produtivas locais. A 
metodologia empregada na pesquisa organizada por Suzigan (2006) 
foi realizada mediante quatro etapas: (i) indicadores quantitativos 
para identificação e caracterização dos arranjos produtivos locais, 
calculados a partir da base de dados da RAIS concernentes aos in-
dicadores quantitativos de concentração (Gini locacional) e de espe-
cialização (Quociente Locacional); (ii) indicadores quantitativos de 
insumos inovativos e resultados da inovação através das variáveis: 
número de trabalhadores qualificados (RAIS), número de empresas 
inovadoras (PINTEC/IBGE), número de patentes, marcas registradas 
no Brasil (INPI) e nos Estados Unidos (USPTO), produção científica 
publicada registrada pela Thomson ISI; (iii) indicadores de capacita-
ções locais, compreende o levantamento para todos os estados sobre 
a distribuição regional de instituições de ensino, cursos de formação e 
treinamento de mão de obra, laboratórios, centros de pesquisa e pres-
tação de serviços e instituições de apoio tecnológico; (iv) refere-se à 
pesquisa de campo para coletar informações sobre o arranjo produti-
vo e sobre as firmas que o constituem.

Crocco et al (2006), na mesma direção empírica, propuseram uma 
metodologia de identificação de aglomerações produtivas locais basea-
da nas variáveis: (i) especificidade de um atividade dentro de uma re-
gião; (ii) o seu peso em relação à estrutura industrial da região; (iii) a 
importância do setor nacionalmente; (iv) a escala absoluta da estrutura 
industrial local. A partir da metodologia proposta foram identificadas 
as aglomerações potenciais em nível nacional para os setores de couro 
e calçados, metalurgia básica, fabricação e montagem de veículos auto-
motores, fabricação de aparelhos e materiais elétricos.

O estudo realizado por Suzigan (2006) fez a identificação, mapea-
mento e caracterização industrial dos APLs nos estados brasileiros. O 
trabalho publicado em 2006 apontava no estado de Mato Grosso trinta e 
nove APLs, incluindo entre eles dois APLs de confecções e artefatos têx-
teis no sudeste do estado de Mato Grosso, que serão analisados a seguir.
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2.2 Arranjos Produtivos Locais: O Caso de Mato Grosso

O estudo de Suzigan (2006) identificou e caracterizou ao longo do 
território nacional os APLs brasileiros e sua distribuição pelos estados. 
Suzigan (2006) fez uso da aplicação do índice de atividade regional usan-
do o índice de Gini locacional para identificar as atividades mais concen-
tradas em determinada região. Já o Quociente Locacional é empregado 
para determinar em quais microrregiões ocorrem concentrações de ati-
vidade industrial. Todos os cálculos são realizados com dados extraídos 
da RAIS/MTE1. O trabalho combina os indicadores com variáveis de con-
trole e filtros para tornar mais precisa a identificação dos arranjos pro-
dutivos locais. O trabalho feito por Suzigan é de suma importância por 
localizar e caracterizar os APLs brasileiros, tornando viável a aplicação 
de políticas de desenvolvimento setorial e regional visando fomentar o 
crescimento dessas localidades.

No estado de Mato Grosso foram identificados trinta e nove possí-
veis APLs, entre eles cinco caracterizados como vetores de desenvol-
vimento local, um como núcleo de desenvolvimento regional e seto-
rial, vinte como embriões de arranjos produtivos e treze como vetores 
avançados. O único núcleo de desenvolvimento regional e setorial está 
localizado no município de Primavera do Leste. Os APLs que se cons-
tituem em vetores de desenvolvimento local estão sediados em Cana-
rana, Campo Novo do Parecis, Rosário do Oeste e Primavera do Leste. 
Os APLs caracterizados como vetores avançados estão situados entre 
os municípios de Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá e Rondonópolis, e, 
por fim, os embriões de arranjos produtivos localizam-se em Aripuana, 
Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Alto Teles Pires, Colider, Cana-
rana, Alto Guapore, Jauru e Arinos. No Quadro 1 estão listados os mu-
nicípios onde estão localizados os APLs do estado de Mato Grosso, de 
acordo com a sua classificação.

1 RAIS – Relação anual de informações sociais.
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Quadro 1. Identificação dos APLs no estado de Mato Grosso

Possíveis APLs identificados no estado de Mato Grosso

Caracterização Cidade N° de APLs

Núcleo de Desenvolvimento Regional Primavera do Leste 1

Vetores de Desenvolvimento Local

Campo Novo do Parecis 1

Canarana 1

Rosário do Oeste 1

Primavera do Leste 2

Vetores Avançados

Sinop 1

Tangará da Serra 1

Cuiabá 10

Rondonópolis 1

Embriões de Arranjo Produtivo

Aripuanã 1

Alta Floresta 1

Campo Novo do Parecis 1

Colíder 1

Alto Teles Pires 5

Médio Araguaia 1

Alto Guapore 1

Tangará da Serra 1

Jauru 1

Alto Pantanal 1

Canarana 2

Arinos 1

Rondonópolis 2

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Suzigan (2006).

Observando a distribuição dos APLs de Mato Grosso é possível identi-
ficar que a maioria das cidades que concentram aglomerações industriais 
estão concentradas no eixo de produção agropecuária, as regiões de Rondo-
nópolis, Primavera do Leste, Rosário do Oeste, Sinop e todos os demais mu-
nicípios possuem uma elevada produção agropecuária. Considerando que 
a produção agropecuária pode ter influenciado a concentração industrial, 
a maioria dos APLs do estado está centrada em torno de agroindústrias.
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O estudo de Suzigan (2006) identificou três APLs de artefatos têx-
teis e confecções no estado de Mato Grosso, localizados em Primavera 
do Leste, Cuiabá e Rondonópolis. O APL de Primavera do Leste desta-
ca-se por ser o único do estado classificado como Núcleo de Desenvol-
vimento Regional, que tem elevada importância local e para o setor, en-
quanto Rondonópolis e Cuiabá encontram-se classificados como Vetores 
Avançados, nos quais há elevada importância para o setor e reduzida 
importância local.

Na próxima seção será apresentada a evolução do setor têxtil e a 
cadeia do algodão nacional e no Estado de Mato Grosso, com vistas à 
identificação das características dos APLs de Rondonópolis e de Prima-
vera do Leste.

2.3 A Evolução do Setor Têxtil e de Confecções de Mato Grosso

A industrialização têxtil decorre da primeira revolução industrial na 
Inglaterra. Segundo Urban (1995), as etapas de fiação e tecelagem desse 
setor podem ser consideradas uma cadeia agroindustrial, pois derivam 
do processamento de uma matéria-prima da agropecuária, em geral o 
algodão (URBAN et al., 1995).

O início da atividade têxtil no Brasil antecedeu a chegada dos portu-
gueses ao país. Os índios que ocupavam o território nacional utilizavam 
de técnicas artesanais com fibras vegetais para produzirem telas e vesti-
mentas para as tribos (BARBOSA, 2012). Essa produção não tinha como 
objetivo o comércio, mas apenas satisfazer as necessidades da comuni-
dade indígena. 

Em meados do século XIX, começaram a operar as primeiras fábri-
cas têxteis no Brasil, fazendo uso do algodão nordestino que até então 
era exportado. Entretanto, apenas em 1860, com o capital proveniente 
da expansão do café na região sudeste, a indústria têxtil começa a al-
cançar êxito. A princípio, o objetivo da produção interna era atender as 
camadas mais baixas da população urbana e produzir sacarias para em-
balagens de produtos agrícolas. Kon (2012) afirma que a indústria têxtil 
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e de vestuário desenvolveu-se no início do século XX, quando começam a 
obedecer a acordos firmados em âmbito mundial, um exemplo que pode 
ser citado é o Acordo Multifibras2, que foi eliminado há algum tempo.

Nas décadas posteriores à crise de 1929, a indústria têxtil passou 
por um processo de dinamismo no Brasil. Entre 1930 e 1955, o segmento 
investiu em máquinas e equipamentos para melhorar a produção. A par-
tir de 1920, inicia-se em território nacional a produção de equipamentos 
como fusos necessários ao processo de fabricação têxtil. O setor avança 
voltado à exportação durante a segunda guerra mundial e no pós-guer-
ra, chegando a obter um crescimento de 66% entre 1949-1958 (URBAN, 
et. al, 1995). A indústria têxtil atingiu sua maturidade a partir de 1940, 
quando teve início uma fase de prosperidade para o setor. 

Em 1950, o segmento representava 25% da força de trabalho indus-
trial e 20% do valor de produção do setor. No final da década de 1960, 
o segmento já completava seu processo de substituição de importações 
(KON, 2012). Garcia (1994) destaca a importância da indústria têxtil, en-
tretanto esse setor perdeu representatividade ao longo dos anos, apesar 
de ainda exercer forte influência sobre a geração de empregos.

A retração dos investimentos na formação bruta de capital fixo du-
rante a década de 1980 desencadeou uma crise no setor têxtil nacional, 
o que gerou obsolescência no parque industrial brasileiro e acabou por 
deixar a indústria têxtil atrasada com relação à tecnologia de produção 
empregada no resto do mundo. Os países asiáticos, por exemplo, torna-
ram-se grandes produtores e exportadores e, consequentemente, fortes 
concorrentes para a indústria têxtil brasileira no mercado internacional 
(KON, 2012). Essa falta de capacidade de competir internacionalmente 
provocou o fechamento de muitas fábricas têxteis brasileiras na década 
de 1990. Kon (2012) traz como foco do seu trabalho a análise do pesa-
do ônus que recaiu sobre a indústria têxtil com o processo de abertura 

2 Pelo Acordo Multifibras eram impostas aos países em desenvolvimento cotas de importação 
de fibras de algodão e exportação de produtos têxteis.
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comercial nos anos 1990, após uma década inteira de fraco desempenho 
e atividade econômica estagnada.

No início dos anos 1990, foi instituída pelo governo brasileiro uma 
política comercial e de comércio exterior intitulada Programa de Apoio 
a Capacitação Tecnológica. Tal política, apesar de não ter sido de fato 
implementada, mostrava a preocupação governamental em recuperar o 
atraso da década anterior. O governo se fez valer da atração de investi-
mento externo e da privatização de empresas estatais para concretizar 
sua política comercial. Houve redução nas alíquotas de IPI sobre bens de 
capital com o intuito de modernizar o processo produtivo. A liberação 
comercial foi marcada pela suspensão do uso das guias de importação. 

Apesar do esforço do governo para estimular o setor industrial, na 
década de 1990 a produção de fios cresceu a 1% durante esse período, a 
produção de tecidos cresceu a 3% ao ano e a de malhas a 2,9% ao ano. 
Em contrapartida, a produção de vestuário, linhas do lar e acessórios 
cresceu a uma média de 7% ao ano e acumulou um crescimento de 84% 
em uma década. Para o setor têxtil, a abertura comercial contribuiu para 
o crescimento da atividade, principalmente pela oportunidade de im-
portar bens de capital necessários para aumentar a produção em quan-
tidade e qualidade.

O Brasil está entre os maiores produtores de fios/filamento, ma-
lhas e tecidos, principalmente nos produtos oriundos do algodão. No 
segmento de malhas de algodão, o Brasil ocupa a terceira posição, atrás 
apenas de Estados Unidos e Índia. O Brasil perde posições quando se 
trata de consumo e produção de fibras artificiais e sintéticas, esse é um 
mercado ainda muito insipiente no país, nesse segmento destacam-se os 
países asiáticos. 

Ao longo dos anos de 1990, a indústria têxtil tornou-se mais inten-
siva em capital. Os dados citados por Gorini (2000) mostram uma forte 
concentração e maior disseminação das confecções, provavelmente de-
vido ao aumento da informalidade. Apesar de todas as dificuldades en-
frentadas pelo setor têxtil brasileiro, após a década de 1990, elevaram-se 
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os investimentos no setor que somaram US$ 6 bilhões de dólares, sen-
do que boa parte dos recursos investidos na importação de máquinas e 
equipamentos foi financiada pelo BNDES.

Atualmente o setor têxtil possui um faturamento de US$ 53 bilhões 
anuais, representando 5,5% do faturamento da indústria de transforma-
ção, com uma produção média de confecções de 9,8 bilhões de peças 
por ano e cerca de 30 mil empresas espalhadas em território nacional. O 
setor têxtil gera 1,7 milhões de empregos diretos, tornando-se o segundo 
maior setor empregador da indústria de transformação, ficando atrás 
apenas do setor de bebidas e alimentos (TEXBRASIL, 2014). 

A conjuntura atual, segundo a Associação Brasileira de Indústrias 
Têxteis – ABIT (2013), foi impactada pela valorização cambial e o cres-
cente custo de produção nacional, que refletiram na elevação das im-
portações de têxteis e confecções nos anos recentes. O acirramento 
da concorrência externa refletiu em retrações dos investimentos na 
atividade e em perdas de mercados interno e externo pela indústria 
nacional. A política industrial governamental introduziu, como resul-
tado de pressões do setor, medidas de desoneração tributária de ca-
ráter compensatório para fazer frente à perda de competitividade da 
atividade, dentro do espectro de ações do programa Brasil Maior. Em 
2013, acompanhando a queda na produção da indústria de transforma-
ção, a indústria têxtil apresentou uma retração de 7,11% na produção e 
7,05% na de vestuário. A ABIT apresentou em 2014 um planejamento 
de ações para os próximos anos 2014-2018, em consonância com os 
dados da Organização Mundial do Comércio (OMC), que retratam que 
em 2012 a produção mundial de produtos têxteis e confecções movi-
mentou US$ 744 bilhões, com estimativas de elevaram-se para US$ 851 
bilhões em 2020.

Nesse cenário, o Brasil mesmo sendo a quinta maior indústria têxtil 
do mundo e ocupando a mesma posição em relação às confecções, parti-
cipa com menos de 0,4 % desse mercado. Para aumentar a participação 
da indústria têxtil e de vestuário no mercado mundial, a ABIT elaborou 
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um plano de ação que prevê medidas envolvendo ações voltadas à am-
pliação da competitividade do setor que demandam um conjunto de me-
didas nos campos das relações de trabalho, segurança jurídica, relações 
macroeconômicas, financiamentos, infraestruturas, inovação, comércio 
exterior e meio ambiente, além de incentivos a micro e pequenas empre-
sas. Na próxima seção será apresentada a caracterização do setor têxtil e 
de confecções de Mato Grosso. 

2.4 A Cadeia do Têxtil e de Confecções e Sua Evolução em Mato Grosso

A cadeia do algodão e a indústria têxtil é uma das mais complexas e 
longas, passando por vários processos até chegar ao consumidor final. É 
comum que o agricultor destine a produção de algodão às “algodoeiras” 
responsáveis por separar a fibra do caroço do algodão. Entretanto essa 
etapa do processo de produção tem se integrado à propriedade rural e 
boa parte dos produtores possuem também algodoeiras, comercializan-
do diretamente a fibra. A produção de algodão exige solos férteis, e para 
isso o sistema de rotação de gramíneas e leguminosas tem sido uma boa 
saída, os procedimentos de colheita e pós-colheita merecem atenção 
para manter a qualidade da fibra. No Brasil, a colheita de algodão geral-
mente ocorre de setembro a dezembro, essa é uma atividade intensiva 
em uso de tecnologia (BATALHA; BUAINAIN, 2007).

A cadeia do algodão pode ser dividida em produção de fibras, pro-
cessamento da fibra, fiação, tecelagem, estamparia, confecção e consu-
mo. Ainda que a cadeia do algodão apresente forte integração entre as 
etapas de produção de algodão e separação da fibra nas algodoeiras, 
raramente se observa forte verticalização da produção, devido às carac-
terísticas da matéria-prima que pode ser facilmente comercializada no 
mercado internacional.

Com a expansão da fronteira agrícola, abertura de rodovias e inicia-
tivas governamentais para oferecer maior infraestrutura ao interior do 
país, com base em uma nova geografia de sistema produtivo, Mato Gros-
so foi bem sucedido, pois o governo e a iniciativa privada promoveram a 
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cotonicultura no interior do país. A iniciativa de órgãos como a Embrapa 
para viabilizar a tecnologia necessária para a produção no cerrado foi de 
grande importância para que o plantio de algodão no cerrado brasileiro 
fosse o segundo mais competitivo do mundo, atrás apenas da China. O 
estado de Mato Grosso possuía no ano de 2004, 91.068 mil postos de em-
prego formal na indústria têxtil, enfatizando que a região Centro-Oeste, 
de modo geral, apresenta mais empresas de grande porte concentrando 
a mão de obra (SESI, 2011). 

Berchieli e Marta (2011) afirmam que o estado de Mato Grosso passa 
por um processo de industrialização, com condições de ser ampliado e 
fortalecido futuramente. Embora esse processo seja dependente do se-
tor agropecuário e das demandas do mercado internacional, ele é de-
masiado lento, conta com o papel dos empresários e do governo para 
vencer obstáculos do processo de industrialização em regiões como o 
Mato Grosso.

No ano de 2004, Mato Grosso respondia por 49% da produção de 
algodão nacional e 41% de área colhida. A produção de algodão em Mato 
Grosso teve início em 1930, porém somente na década de 1990, em razão 
da busca por diversificação produtiva por parte de sojicultores e de uma 
política de incentivos tributários que visavam a melhoria dos indicado-
res técnicos da cotonicultura estadual, a cultura iniciou uma trajetória 
de liderança nacional. No caso de Mato Grosso, observa-se uma concen-
tração da produção na região Sudeste, especialmente nos municípios 
circunvizinhos a Campo Verde. Há, contudo, uma tendência de amplia-
ção da produção para as regiões Norte e Nordeste de Mato Grosso. 

A fabricação de tecido é feita por técnicas distintas. Em Mato Grosso, 
no ano de 2007, foram registrados quatro estabelecimentos de tecela-
gem de tecidos, distribuídos entre Rondonópolis, Cuiabá e Primavera do 
Leste, empregando cerca de 600 pessoas. A atividade tem apresentado 
diversificação e crescimento ao longo dos anos, elevando o número de 
estabelecimentos e empregos no setor, sobretudo nas atividades de con-
fecção de peças de vestuário, roupas íntimas e uniformes profissionais 
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(BERCHIELI; MARTA, 2011). Atualmente, segundo dados do CAGED 
(2015), a indústria têxtil e de vestuário e artefatos de tecido é respon-
sável por 4.348 mil empregos formais. Desse total, 299 empregos são 
oriundos de Primavera do Leste, onde atuam 41 estabelecimentos, en-
quanto em Rondonópolis o setor emprega 1.442 funcionários em 89 em-
presas em operação.

2.5 Sustentabilidade Sob uma Perspectiva de Mensuração em Nível 
Municipal

A necessidade de avaliar as ações que interferem diretamente na 
qualidade de vida local não deve ser apenas observada no curto prazo, 
mas também, necessita levar em conta as decisões de longo prazo que 
podem interferir não só no bem-estar das gerações atuais, mas também 
das gerações futuras (SACHS, 2001).

O impacto dessas decisões evidencia a necessidade de os agentes 
estabelecerem prioridades em todas as esferas, sejam elas: econômica, 
social e ambiental, buscando novas maneiras de definir ações prioritá-
rias que visem a máxima eficiência na alocação dos recursos escassos. 
Entretanto, isso deve ser realizado sem comprometer a sustentabilidade 
dos recursos que oferecem suporte à manutenção do bem-estar das ge-
rações futuras. Nesse aspecto, a sociedade tem papel fundamental para 
a construção da sustentabilidade, de forma a executar ações de mobili-
zação coletiva que possam ser oriundas da reflexão sobre os problemas 
socioambientais atuais, de forma a aprimorar a gestão pública e privada 
(MACÊDO; CÂNDIDO, 2011). 

O desenvolvimento sustentável local é uma maneira de se entender 
o desenvolvimento social sobre vários pontos de vista da formação do 
patrimônio humano (FRANCO, 2000). Sem embargo, este ainda pode ser 
entendido como um processo de desenvolvimento promovido pela esca-
la local de decisão, por meio da participação ativa da população. Devem-
-se identificar ações prioritárias, que através das relações recíprocas 
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com os atores locais, possam buscar formas de garantir melhores resul-
tados que possibilitem a melhoria na qualidade de vida da população 
(NICÁCIO, 2002). 

De acordo com Ribeiro (2001), pela ótica do comportamento huma-
no e adentrando ao conceito de revolução ambiental como mecanismo 
de ajuste do sistema capitalista, o discurso sobre o desenvolvimento 
sustentável tornou-se enraizado no meio social. A sustentabilidade é 
promovida por organizações internacionais, empresários e políticos, 
e consequentemente repercute na sociedade civil e na ordem interna-
cional. Apesar disso, o conceito de “economia sustentável” ainda possui 
divergências quanto às suas concepções teóricas. Como explica Cândi-
do (2004), a conceituação de desenvolvimento sustentável necessita de 
uma abordagem que reavalie o processo histórico das relações entre a 
sociedade civil e seu meio natural. Trata-se de um processo contínuo 
e complexo, aonde se observa uma variedade de abordagens quanto à 
definição de sustentabilidade. Esta variedade pode ser comprovada pelo 
grande número de definições relativas a esse conceito.

Ekins (2000) conceitua a sustentabilidade em três dimensões: ética, 
social e econômica. Para o autor, o espaço físico é visto como o objeto 
que promove o desenvolvimento da sustentabilidade. Não obstante, há 
uma ampla discussão acerca do tema, sendo que o termo desenvolvi-
mento sustentável ainda é caracterizado como um “princípio em evolu-
ção”, utilizado na maioria das vezes para fins corporativos, mais como 
uma ferramenta mercadológica de divulgação denominada de greenwa-
shing. Independentemente de sua aplicabilidade, a sustentabilidade está 
na agenda de debate e discussões das nações modernas.

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser 
inserido na dinâmica da relação entre o sistema econômico e o siste-
ma ecológico que, por sua vez, apresenta adaptação lenta. Deste modo, 
essa relação para ser sustentável deve assegurar a perpetuação indefi-
nida da vida humana, em que os efeitos das atividades sociais permane-
çam dentro de fronteiras adequadas, não promovendo a destruição da 
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biodiversidade e a complexidade das funções do sistema ecológico de 
suporte à vida (COSTANZA, 1991).

Em termos gerais, Hardi e Zdan (1997) definem a ideia de sustenta-
bilidade como algo que é ligado à persistência de certas características 
necessárias e desejáveis para as comunidades e organizações e o meio 
ambiente que as cercam. O bem-estar humano, juntamente com a pre-
servação das características dos ecossistemas, é a mola propulsora que 
promove o progresso em direção à sustentabilidade, e este não deve ser 
alcançado à custa da desigualdade das esferas em questão.

Para Sachs (2001), a busca pela sustentabilidade envolve cinco di-
mensões como ponto de partida, a saber: social, econômica, ambiental, 
espacial e cultural. Essa definição evidencia a necessidade de se obser-
var a questão por uma ótica multidimensional, mediante análise integra-
da e sistêmica, não tendo como ponto de observância fatores isolados, 
mas sim, os fatores em seu conjunto.

Em meio a isso, o conceito de desenvolvimento sustentável é apre-
sentado como uma alternativa ao conceito de crescimento econômico 
convencional, no qual a acumulação material é o principal fator de aná-
lise. Isso, porém, não significa que ao dar-se preferência ao desenvolvi-
mento sustentável, o crescimento econômico deva ser relegado ao segun-
do plano. Admite-se, antes, que a natureza é a fonte de todos os recursos 
obtidos na economia e que a sua preservação é algo indispensável para 
a satisfação das necessidades humanas. O desenvolvimento sustentável 
implica na maneira de como qualificar o crescimento e reconciliar o de-
senvolvimento econômico sem prejudicar o meio ambiente, atendendo 
as necessidades humanas da melhor forma possível, objetivando o de-
senvolvimento da sociedade em geral (BINSWANGER, 1999).

Desta forma, a sustentabilidade requer que os recursos sejam geri-
dos pela coletividade da sociedade. Deve assegurar-se que os produtos e 
processos da natureza sejam utilizados de forma que a sua regeneração 
seja possível, sem promover a destruição da capacidade de suporte do 
sistema ambiental (CHAMBERS et al., 2000).
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Entretanto, para que as ações voltadas à sustentabilidade sejam efi-
cazes é necessário considerar os seus impactos sob um ponto de vista 
holístico, ou seja, não é suficiente que o ambiente seja considerado sus-
tentável somente quando ele conferir a seus habitantes condições am-
bientais equilibradas, mas que o faça sem provocar externalidades ne-
gativas sobre outras regiões e também sobre as gerações futuras. Assim, 
a sustentabilidade não deve ser entendida apenas em escala local, mas 
também em escala regional, constituída pelas relações com o entorno, e, 
também, em escala global (BRAGA et al., 2004).

Lafer (1996) destaca que o termo desenvolvimento sustentável 
depende dos valores atribuídos pela sociedade, os quais exercem for-
te relação com princípios éticos e valores morais que fundamentam a 
comunidade e sua concepção de sustentabilidade. O grau de sustenta-
bilidade, portanto, é algo relativo que depende do ponto de vista consi-
derado, sendo uma função de campo ideológico em que cada ator tem 
participação.

Por outro lado, quando a atividade produtiva extrapola a capaci-
dade do ecossistema, a qualidade de vida da sociedade é afetada, pois 
sua liberdade de escolha e seu estilo de vida são determinados pela ca-
pacidade de suporte do sistema ambiental. Ou seja, as relações que se 
estabelecem entre a sustentabilidade e a qualidade de vida são determi-
nantes do grau de satisfação e realização que os indivíduos alcançam ao 
longo de suas vidas (FRANCO, 2000).

Em resumo, destaca-se que o ponto comum entre as diferentes cor-
rentes que formam a base conceitual da sustentabilidade é a busca por 
um sistema de produção que garanta a capacidade de suporte do sis-
tema ambiental, respeitando a integridade cultural da comunidade e a 
garantia de sua reprodução social. Nesse sentido, além da descrição da 
base conceitual, a literatura sobre a temática centra foco na relevância 
da aplicação de instrumental metodológico de avaliação e medição da 
sustentabilidade. Neste aspecto, o desenvolvimento dos indicadores de 
sustentabilidade tem importância crucial. 
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Em meio a essas discussões, fez-se necessária a construção de medi-
das que de alguma forma pudessem oferecer uma quantificação objetiva 
sobre a sustentabilidade de determinado ambiente econômico, social e 
ambiental. O desenvolvimento de índices que oferecem valores sobre o 
grau de sustentabilidade serve como apoio para que as gestões públicas 
e privadas possam direcionar a sua atenção para as necessidades espe-
cíficas aos quais os diversos atores locais estão relacionados. Para Ri-
beiro (2001), a mensuração da sustentabilidade é algo fundamental para 
contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Ao mesmo 
tempo, oferece respaldo para que as decisões políticas acerca do desen-
volvimento tornem-se compreensíveis e que tomem por direção a busca 
pela sustentabilidade. Sendo assim, o objetivo da mensuração do índice 
é o de fortalecer a dinâmica de apoio à tomada de decisão, oferecendo 
elementos concretos para que se estabeleçam recursos para ações de 
planejamento futuro. 

Nesse contexto, os indicadores são ferramentas constituídas por 
uma ou mais variáveis que se associam e oferecem significados mais am-
plos sobre determinado fenômeno. Deste modo, são instrumentos fun-
damentais que guiam e subsidiam o acompanhamento e a avaliação do 
progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável pelos gesto-
res públicos (IBGE, 2014).

Conforme ressalta Van Bellen (2005), os indicadores devem apre-
sentar-se como uma representação de um atributo (qualidade, caracte-
rística, propriedade), cujos objetivos principais consistem em agregar 
quantitativamente as variáveis analisadas, ressaltando sua significância. 
Como o conceito de sustentabilidade é algo complexo e que aborda dife-
rentes dimensões, isso se refletiu no processo de construção dos indica-
dores que possuem distintas abordagens. O mesmo autor (VAN BELLEN, 
2005) evidenciou a existência de uma significativa variedade de indica-
dores disponíveis, porém, direcionados à avaliação em esfera nacional, 
desta forma, há uma lacuna quanto à disponibilidade de indicadores vol-
tados a municípios. Essa realidade prejudicou, assim, a construção de 
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estudos a respeito do desenvolvimento sustentável de espaços geográ-
ficos locais. Assim sendo, o indicador mais relevante para a mensuração 
da sustentabilidade municipal no Brasil é o Índice de Desenvolvimento 
Sustentável para Municípios (IDSM). 

3 METODOLOGIA

O método empregado nesse trabalho trata-se do monográfico, 
também chamado de estudo de caso. Esse método é utilizado geral-
mente em pesquisas de ciências sociais, nas quais o pesquisador não 
tem controle sobre eventos comportamentais e procura responder 
como e o porquê de uma situação em questão, enfatizando aconteci-
mentos contemporâneos como uma forma empírica de interpretação 
(YIN, 2001). O presente trabalho busca inicialmente identificar a exis-
tência da concentração locacional no setor têxtil e de confecções nos 
municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste e, posteriormente, 
avaliar a sustentabilidade local por meio do Índice de Sustentabilidade 
Municipal (IDSM), que envolve tanto as dimensões ambiental, social e 
econômica, de forma a avaliar o impacto da aglomeração a ambos os 
municípios.

3.1 Quociente Locacional

O cálculo do Quociente Locacional utilizado no estudo de Suzigan 
(2006) com o objetivo de identificar aglomerações setoriais em todos 
os estados brasileiros, também será empregado no presente trabalho. 
Aqui será feita a análise apenas dos APLs de confecções e artefatos têx-
teis dos municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste em Mato 
Grosso, em virtude de congregar as principais empresas dessa ativi-
dade no Estado. O Quociente Locacional procura medir a concentração 
em uma atividade econômica em uma determinada região, assim per-
mitindo identificar em determinada região a existência de um aglome-
rado produtivo.
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Para o cálculo do índice, os dados numéricos foram extraídos do 
CAGED3 a respeito do número de empregos no setor definido. Abaixo a 
notação do cálculo:

=

Onde:
Eki = Emprego no setor k na região i.
Ei = Emprego na região i.
Ek = Emprego no setor k.
E = Emprego em todo o estado.

No numerador tem-se a participação do setor na região, e no deno-
minador a participação do mesmo setor no estado. Quando o resultado 
do Quociente Locacional é maior que a unidade significa que a região é 
relativamente mais especializada nas atividades daquele setor, enquan-
to valores menores que a unidade indica inferior participação setorial 
(MONASTEIRO, 2011). 

A interpretação do Quociente Locacional requer atenção. Em regiões 
onde existem técnicas de produção intensivas em mão de obra, o QL pode 
ter um valor enganoso, constituindo um indicador bastante sensível ao 
nível de análise e ao grau de detalhamento do setor (MONASTEIRO, 2011). 

3.2 Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios – IDSM

O estudo sobre o grau de sustentabilidade que uma determinada 
atividade envolve não é uma tarefa simples. Ele apresenta característi-
cas interdisciplinares que requerem que o conjunto de dimensões sele-
cionado seja adequado ao espaço geográfico a ser estudado. Além disso, 
requer que sua definição contribua para um entendimento amplo da re-
alidade investigada.

3 CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
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A construção do Índice de Desenvolvimento Sustentável para Muni-
cípios (IDSM) tem como finalidade facilitar a compreensão e avaliação 
de fenômenos sociais com base na síntese de dados de um período, ca-
racterizando o estudo como exploratório e descritivo.

Segundo Martins (2009), uma pesquisa exploratória tem como 
principal objetivo fornecer ao pesquisar conhecimento sobre o tema de 
pesquisa, envolvendo um levantamento bibliográfico sobre o assunto. 
Enquanto a pesquisa descritiva torna possível ao pesquisador mostrar a 
realidade do tema com precisão, envolvendo a coleta de dados e a men-
suração de características do processo.

Martins e Cândido (2008) desenvolveram uma metodologia para o 
cálculo do IDSM semelhante ao cálculo do Índice de Desenvolvimento 
Sustentável (IDS), que avalia a sustentabilidade do Brasil, e a metodolo-
gia criada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricul-
tura – IICA. Essas metodologias deram subsídios para a metodologia de 
cálculo do IDSM. Desenvolveu-se assim um modelo caracterizado por 46 
indicadores agrupados em 6 dimensões: social, demográfica, econômica, 
político-institucional, ambiental e cultural. Pelo fato de as variáveis indi-
vidualmente apresentarem distintas unidades de medida, é necessário 
que todas sejam transformadas em índices de acordo com suas respec-
tivas escalas, possibilitando assim uma estimação pelo Índice de Desen-
volvimento Sustentável para Municípios (IDSM).

As equações que evidenciam esse comportamento dos índices tanto 
pela relação positiva quanto pela relação negativa estão representadas 
da seguinte forma, a seguir:

Com a relação sendo positiva, temos:

 
 

= −
−

(01)

Com a relação sendo negativa, temos:

 

= −
−

(02)



190  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. . .

As variáveis são representadas da seguinte forma:
I = índice calculado referente a cada variável, para cada município 

analisado;
x = valor observado de cada variável em cada município analisado;
m = valor mínimo considerado;
M = valor máximo considerado;

Após os indicadores serem transformados em índices, aplica-se a 
metodologia utilizada para cálculo do IICA, que passa a ser utilizada 
para ajustar os valores das variáveis numa escala de zero (valor míni-
mo) a um (valor máximo), e com isso é possível efetuar a agregação dos 
índices por cada dimensão. Os valores são determinados entre zero e 
um, interpretados da seguinte forma:

• Entre 0,0000 e 0,2500 – refere-se a um estado crítico de 
sustentabilidade.

• Entre 0,2501 e 0,5000 – indica uma situação ou estado de alerta 
de sustentabilidade.

• Entre 0,5001 e 0,7000 – representa uma situação ou estado acei-
tável de sustentabilidade.

• Entre 0,7501 e 1,0000 – descreve uma situação ou estado ideal de 
sustentabilidade.

Dessa forma, através desses dados, é possível que os atores locais 
definam suas estratégias de ação, de acordo com os paradigmas de de-
senvolvimento sustentável, buscando a máxima eficiência dos recursos 
e o bem-estar da sociedade em geral.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Identificação Estatística de APLs no Estado de Mato Grosso

A Tabela 1 apresenta os resultados para o cálculo do Quociente 
Locacional em Rondonópolis e Primavera do Leste, ambas as cidades 
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apresentaram uma concentração industrial elevada na indústria têxtil 
do vestuário e artefatos têxteis.

Tabela 1. Quociente Locacional

Municípios
Empregos 
setor têxtil 
na região 

Empregos 
na região

Empregos 
setor 

têxtil/MT

Empregos 
em todo 
Estado

Nº
Estab.

QL

Rondonópolis 1442 48.955 4.348 642.490 89 4,35
Pr. do Leste 299 16.645 4.348 642.490 41 2,65

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados do CAGED (2015).

A partir da observação do resultado do Quociente Locacional, con-
siderando que existe uma concentração industrial elevada para resulta-
dos maiores que 1, pode-se concluir que os dois municípios apresentam 
concentração industrial na indústria têxtil do vestuário e artefatos têx-
teis. Rondonópolis com QL de 4,35 e Primavera do Leste com QL de 2,65. 
Os resultados apresentados referem-se à concentração industrial nos 
dois municípios no ano de 2014.

4.2 O IDSM de Rondonópolis e Primavera do Leste

Os municípios de Rondonópolis e Primavera do Leste estão entre os 
quatro municípios do estado que se encontram em situação aceitável de 
sustentabilidade, apresentando um IDSM final acima de 0,50001, atrás 
apenas da capital do estado Cuiabá. A média final do IDSM para Ron-
donópolis e Primavera do Leste foi de 0,5114 e 0,5098, respectivamente. 
Ambos os municípios apresentaram índices aceitáveis no que se refere 
ao IDSM social, econômico e ambiental, com destaque para Primavera do 
Leste que se encontra em situação ideal no aspecto ambiental, colocan-
do-se entre os dez melhores do estado nesse quesito. O destaque nega-
tivo concentra-se no resultado da dimensão cultural, sendo que a cidade 
de Primavera apresentou um IDSM em estado crítico e Rondonópolis em 
situação de alerta. A classificação de alerta foi encontrada nas dimen-
sões demográfica e político-institucional em ambos os municípios.
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No que se refere ao IDSM Social, que envolve variáveis tais como a 
expectativa de vida ao nascer, a mortalidade infantil, oferta de serviços 
básicos de saúde, nível de escolaridade, alfabetização, famílias atendidas 
por programas sociais, adequação de moradia nos domicílios, mortali-
dade por homicídio e outros, Rondonópolis e Primavera do Leste são 
os únicos municípios da região sudeste do estado entre os 10 melhores 
colocados. Rondonópolis atinge 0,6825, ficando à frente de Primavera do 
Leste, que atinge 0,6684. Na dimensão demográfica do IDSM, Rondonó-
polis apresentou um índice de 0,4687 e Primavera do Leste de 0,4535. A 
dimensão demográfica engloba as seguintes variáveis: crescimento da 
população, densidade demográfica, razão entre população feminina e 
masculina, razão entre população urbana e rural e distribuição da popu-
lação por faixa etária. 

No IDSM econômico, composto por variáveis como o Produto Inter-
no Bruto, participação da indústria no PIB, saldo da balança comercial, 
renda per capita, índice de Gini de distribuição dos rendimentos, entre 
outras, Primavera do Leste obteve um índice de 0,5619 e Rondonópolis 
de 0,5387. O destaque segue para o IDSM Ambiental, pois ambos os mu-
nicípios tiveram o melhor desempenho, atingindo 0,7736 e 0,7114, res-
pectivamente para Primavera do Leste e Rondonópolis. O IDSM ambien-
tal avalia variáveis tais como: o tipo de esgoto sanitário por residência, 
acesso a coleta de lixo urbana e rural, acesso ao sistema de abasteci-
mento de água, consumo médio per capita de água, qualidade das águas 
tratadas com aferição de cloro residual, de turbidez e coliformes totais, 
assim como o tratamento das águas por desinfecção.

Os índices que tiveram os resultados mais preocupantes foram o 
IDSM Político-Institucional e o IDSM cultural, ambos em situação de 
alerta. O IDSM político-institucional inclui despesas por função: com as-
sistência social, educação, cultura, urbanismo, habitação urbana, gestão 
ambiental, ciência e tecnologia, desporto e lazer, saneamento urbano e 
saúde, também acesso a serviço de telefonia fixa, participação das elei-
ções, número de conselhos municipais, acesso à justiça, transferências 
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intergovernamentais da união. Nesse quesito Primavera do Leste obteve 
um índice de 0,3701 e Rondonópolis 0,3275. O mais preocupante foi o 
resultado do IDSM cultural em que Primavera do leste obteve um índice 
de 0,2310, o que configura em estado crítico, enquanto Rondonópolis de 
0,3395. O IDSM cultural envolve algumas variáveis, como a quantidade 
de bibliotecas, museus, ginásios de esporte e estádios, cinemas, unida-
des de ensino superior, teatros ou centros culturais. 

A Tabela 2 apresenta o Índice de Desenvolvimento Sustentável para 
Municípios subdivido em classes, do social ao cultural, e a média final do 
IDSM para Rondonópolis e Primavera do Leste. Pode-se observar que os 
municípios mantêm-se dentro do estado aceitável de sustentabilidade. 
Apenas quatro municípios mato-grossenses apresentam índices de susten-
tabilidade aceitáveis, Cuiabá, Rondonópolis, Primavera do Leste e Sinop.

Tabela 2. IDSM dos municípios de Primavera e Rondonópolis.

Municípios Primavera do Leste Rondonópolis Posição 

IDSM Social 0,6684 0,6825 8º e 4º

IDSM Demográfico 0,4535 0,4687 92º e 82º 

IDSM Econômico 0,5619 0,5387 6º e 7º

IDSM 
Político-Institucional 0,3701 0,3275

7º e 23º 

IDSM Ambiental 0,7736 0,7114 3º e 6º

IDSM Cultural 0,2310 0,3395 7º e 2º

MÉDIA FINAL IDSM 0,5098 0,5114 3º e 2º

Fonte: Dados da pesquisa.

Em síntese, evidencia-se que os resultados referentes aos quocientes 
locacionais confirmam a existência de dois arranjos produtivos locais nos 
municípios de Rondonópolis e de Primavera do Leste, com elevados graus 
de concentração, respectivamente 4,35 e 2,65. Em contrapartida, os cálcu-
los do IDSM apresentam que Rondonópolis e Primavera do Leste, respec-
tivamente, ocupam a segunda e a terceira maiores posições no IDSM do 
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Estado de Mato Grosso. Verifica-se, portanto, a convergência dos resulta-
dos com a hipótese de que a aglomeração produtiva atua positivamente 
no dinamismo econômico dos municípios e, assim, contribui favoravel-
mente à sua sustentabilidade, especialmente ao se considerar o conjun-
to dos resultados das dimensões analisadas. Ressalte-se que a pesquisa 
não pode aferir o grau de importância da aglomeração do setor têxtil e de 
confecções para o grau de sustentabilidade encontrado nestes municípios, 
contudo, indica a convergência entre os resultados encontrados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A região sudeste do Estado de Mato Grosso destaca-se no cenário 
estadual pela liderança da cultura do algodão. Conforme verificado no 
trabalho, a existência de farta matéria-prima, conjugada com políticas 
de atração de investimentos, determinaram o processo de instalação de 
importantes grupos industriais do setor têxtil e, gradativamente, o sur-
gimento de uma rede de pequenas e médias empresas de confecções nos 
municípios de Rondonópolis e de Primavera do Leste. 

O presente trabalho, mediante a utilização de dados de emprego de 
2014, confirmou a existência de uma concentração produtiva do setor 
têxtil e de confecções nos municípios de Rondonópolis e Primaveral do 
Leste, por meio do cálculo do Quociente Locacional. Posteriormente, 
identificou-se, mediante o cálculo do IDSM para os dois municípios, que 
ambos posicionam-se como o segundo e terceiro municípios com maio-
res índices de sustentabilidade. 

Os resultados apontam para a confirmação da hipótese inicial do tra-
balho, da convergência entre aglomeração produtiva e sustentabilidade 
em nível local para os municípios de Rondonópolis e de Primavera do 
Leste. A aglomeração produtiva do setor têxtil e de confecções tem o pa-
pel dinamizador para as economias locais, impulsionando a atividade de 
uma grande rede de empresas, sendo 41 em Primavera do Leste e 89 em 
Rondonópolis, a maior parte composta por micro e pequenas empresas. 
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Deve ser ressaltado que a relação positiva entre aglomeração pro-
dutiva e sustentabilidade não pode ser generalizada a partir dos resulta-
dos da presente pesquisa, pois se fundamenta na avaliação da realidade 
local. Complementarmente, os resultados não podem aferir o grau de 
importância da aglomeração produtiva à sustentabilidade municipal, 
apenas indicando a sua relação de convergência.
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APRESENTAÇÃO

O objetivo desse capítulo é avaliar os níveis de sustentabilidade 
dos municípios do Estado de Mato Grosso mediante o cálculo do Ín-
dice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios (IDSM). Essa 
proposta foi empreendida através da utilização da metodologia ela-
borada por Martins e Cândido (2011), em que os dados investigados 
são calculados e interpretados por seis dimensões: social, demográ-
fica, econômica, político-institucional, ambiental e cultural. A partir 
da investigação dessas dimensões, os níveis de sustentabilidade são 
distribuídos em escalas de ideal, aceitável, alerta e crítico. Os resulta-
dos foram explicitados por meio de mapas visando uma melhor repre-
sentação da realidade dos municípios do Estado de Mato Grosso. Essa 
pesquisa verificou que nenhum dos municípios do Estado apresentou 
nível ideal de sustentabilidade; 3,55% obteve classificação de aceitável, 
96,45% apresentou nível de alerta e, apenas, um município apresentou 
estado crítico. Os resultados obtidos exortam, assim, a necessidade de 
políticas públicas discriminatórias que identifiquem as diferenças re-
gionais e que propiciem condições adequadas para a construção do 
desenvolvimento sustentável estadual. Em vista disso, o presente texto 

1 Pesquisa realizada com recursos da FAPEMAT – Fundação de Apoio à Pesquisa de Mato Grosso.
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busca incitar a ampliação do debate sobre as desigualdades verificadas 
e fornecer subsídios para que os agentes econômicos locais possam 
reorientar suas decisões estratégicas em vista dos desafios do desen-
volvimento sustentável.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento sustentável é relacionado a um processo trans-
formativo no qual a gestão dos recursos escassos se harmoniza com a 
promoção do potencial de crescimento econômico, atendendo às aspi-
rações humanas presentes, sem comprometer às necessidades das gera-
ções futuras (CMMA, 1988).

Nesse sentido, verifica-se a tendência de convergência entre a co-
munidade científica e a sociedade civil a respeito da necessidade de se 
remodelar o processo de produção buscando novas vias sustentáveis de 
crescimento, não deixando ao segundo plano, aspectos sociais, econômi-
cos e ambientais.

O tema da sustentabilidade está em evidência em virtude da neces-
sidade da busca por novas formas de organização do processo produtivo 
que priorizem a manutenção da capacidade de suporte dos sistemas am-
bientais e, dessa forma, o bem-estar das gerações presentes e futuras. O 
tema em questão tem proporcionado o surgimento de metodologias que 
buscam mensurar e avaliar a sustentabilidade e subsidiar as tomadas 
de decisão de organizações públicas e privadas, de maneira a gerirem 
eficientemente os recursos socialmente disponíveis.

Partindo desses pressupostos, o presente capítulo tem como finali-
dade utilizar o Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios 
(IDSM) para a avaliação da sustentabilidade dos municípios do Estado 
de Mato Grosso. Assim, as variáveis coletadas, tratadas e analisadas nes-
se trabalho, possibilitaram a estimativa de um indicador de sustentabili-
dade municipal, organizado por dimensões, que permite aferir os níveis 
de sustentabilidade das localidades investigadas.
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A importância da temática deve-se à trajetória de crescimento do 
Estado de Mato Grosso de 2000 a 2013, especialmente centrado no dina-
mismo de sua produção agropecuária. O produto interno bruto do Esta-
do de Mato Grosso de 2000 a 2012 cresceu 443%. Já a variação percen-
tual do crescimento da população no estado, considerando o mesmo pe-
ríodo, foi de 24,3% (IBGE, 2014). No decorrer desse período, a produção 
de grãos do Estado cresceu em 213,4%, desempenho bastante superior 
ao incremento de 83,7% da produção nacional. A participação na safra 
nacional de grãos saltou de 13,8% para 23,5% no período considerado, 
posicionando o Estado de Mato Grosso como o maior produtor nacional 
de grãos (CONAB, 2013). 

Considerando esses resultados, a proposta de calcular o IDSM para 
os municípios do Estado de Mato Grosso é algo de relevante impor-
tância para se avaliar as condições da sustentabilidade estadual. Esse 
propósito reflete a necessidade de se garantir que o dinamismo econô-
mico verificado no Estado tenha sinergia com os objetivos do desen-
volvimento sustentável. 

Além disso, sabendo-se que o conceito de sustentabilidade requer 
uma abordagem sistêmica, o estudo foi elaborado de forma diversifica-
da, considerando em seu âmbito aspectos sociais, demográficos, econô-
micos, políticos-institucionais, ambientais e culturais. Dessa forma, os 
resultados obtidos podem ser utilizados como meio de orientação de 
políticas públicas.

Os procedimentos metodológicos para a construção do IDSM são 
oriundos da coleta, tratamento e análise dos indicadores de sustentabi-
lidade dos municípios do Estado de Mato Grosso, mediante o emprego 
da metodologia proposta por Martins e Cândido (2011). A construção do 
IDSM utiliza quarenta e seis variáveis distribuídas em seis dimensões: 
social, demográfica, econômica, político-institucional, ambiental e cul-
tural. A partir da investigação dessas dimensões, os níveis de sustenta-
bilidade são distribuídos em escalas de ideal, aceitável, alerta e crítico. 
O IDSM disponibiliza um conjunto de informações por meio de índices, 
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que agregados por dimensões propiciam a avaliação dos níveis de sus-
tentabilidade do espaço geográfico analisado.

Além desse conteúdo introdutório, o artigo está dividido em qua-
tro seções. A primeira aborda a fundamentação teórica do conceito de 
sustentabilidade; a segunda refere-se à construção de índices de sus-
tentabilidade; a terceira demonstra os procedimentos metodológicos de 
cálculo do Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios e a 
aplicação dessa metodologia aos municípios de Mato Grosso. Por último 
são apresentadas as considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aportes Teóricos Sobre Desenvolvimento Sustentável e Sistemas de 
Indicadores de Sustentabilidade

A necessidade de avaliar as ações que interferem diretamente na 
qualidade de vida local não deve ser apenas observada em curto prazo, 
mas também, necessita levar em conta as decisões de longo prazo que 
podem interferir não só no bem-estar das gerações atuais, mas também 
das gerações futuras (SACHS, 2001).

O impacto dessas decisões, portanto, evidencia a necessidade de 
os agentes estabelecerem prioridades nas esferas econômica, social e 
ambiental, buscando novas maneiras de definir ações prioritárias que 
visem à máxima eficiência na alocação dos recursos escassos. Entretan-
to, isso deve ser realizado sem comprometer a sustentabilidade dos re-
cursos que oferecem suporte à manutenção do bem-estar das gerações 
futuras. Nesse aspecto, a sociedade tem papel fundamental para a cons-
trução da sustentabilidade, de forma a executar ações de mobilização 
coletiva que possam ser oriundas da reflexão sobre os problemas so-
cioambientais atuais de forma a aprimorar as gestões pública e privada 
(MACÊDO; CÂNDIDO, 2011). 

O desenvolvimento sustentável local é uma maneira de se entender 
o desenvolvimento social sobre vários pontos de vista da formação do 
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patrimônio humano (FRANCO, 2000). Sem embargo, este ainda pode ser en-
tendido como um processo de desenvolvimento promovido pela escala local 
de decisão, por meio da participação ativa da população. Devem-se identi-
ficar ações prioritárias que através das relações recíprocas com os atores 
locais, possam buscar formas de garantir melhores resultados que possibili-
tem a melhoria da qualidade de vida da população (NICÁCIO, 2002). 

Além disso, a garantia da sustentabilidade só é alcançada através 
da consideração de aspectos referentes às dimensões sociais, ecológi-
cas e econômicas que ofereçam vantagens tanto em curto quanto em 
longo prazo, por meio de ações alternativas de desenvolvimento. A in-
tegridade ambiental, observada no relatório de Brundtland (1987), é um 
alerta para a comunidade internacional em busca de uma ação política 
cooperativa capaz de deter a degradação ambiental, resultante do mo-
delo econômico vigente. Isso só é possível através da ênfase de políticas 
direcionadas ao ser humano, gerando um equilíbrio entre as dimensões 
econômica, ambiental e social (BELLEN, 2005). 

De acordo com Ribeiro (2001), pela ótica do comportamento huma-
no e adentrando ao conceito de revolução ambiental como mecanismo 
de ajuste do sistema capitalista, o discurso sobre o desenvolvimento 
sustentável tornou-se enraizado no meio social. A sustentabilidade é 
promovida por organizações internacionais, empresários e políticos, e 
consequentemente, repercute na sociedade civil e na ordem interna-
cional. Apesar disso, o conceito de “economia sustentável” ainda possui 
divergências quanto às suas concepções teóricas. Como explica Candi-
do (2004), a conceituação de desenvolvimento sustentável necessita de 
uma abordagem que reavalie o processo histórico das relações entre a 
sociedade civil e seu meio natural. Trata-se de um processo contínuo e 
complexo, onde se observa uma variedade de abordagens quanto à de-
finição de sustentabilidade. Esta variedade pode ser comprovada pelo 
grande número de definições relativas a este conceito.

Ekins (2000) conceitua a sustentabilidade em três dimensões: ética, 
social e econômica. Para o autor, o espaço físico é visto como o objeto que 
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promove o desenvolvimento da sustentabilidade. Não obstante, há uma 
ampla discussão acerca do tema, sendo que o termo desenvolvimento 
sustentável ainda é caracterizado como um “princípio em evolução”, 
utilizado na maioria das vezes para fins corporativos, mais como uma 
ferramenta mercadológica de divulgação, denominada de  greenwashing. 
Independentemente de sua aplicabilidade, a sustentabilidade está na 
agenda de debate e discussões das nações modernas.

Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser 
inserido na dinâmica da relação entre o sistema econômico e o sistema 
ecológico que, por sua vez, apresenta adaptação lenta. Deste modo, essa 
relação para ser sustentável, deve assegurar a perpetuação indefinida 
da vida humana, em que os efeitos das atividades sociais permaneçam 
dentro de fronteiras adequadas, não promovendo a destruição da biodi-
versidade e a complexidade das funções do sistema ecológico de suporte 
à vida (CONSTANZA, 1991).

Em termos gerais, Hardi e Zdan (1997), definem a ideia de susten-
tabilidade como algo ligado à persistência de certas características ne-
cessárias e desejáveis para as comunidades e organizações e o meio 
ambiente que as cercam. O bem-estar humano, juntamente com a pre-
servação das características dos ecossistemas é a mola propulsora que 
promove o progresso em direção à sustentabilidade e este não deve ser 
alcançado a custa da desigualdade das esferas em questão.

Para Sachs (2007), a busca pela sustentabilidade envolve cinco di-
mensões como ponto de partida, a saber: social, econômica, ambiental, 
espacial e cultural. Essa definição evidencia a necessidade de se observar 
a questão por uma ótica multidimensional, mediante análise integrada 
e sistêmica, não tendo como ponto de observância de fatores isolados, 
mas, sim, os fatores em seu conjunto.

Em meio a isso, o conceito de desenvolvimento sustentável é apre-
sentado como uma alternativa ao conceito de crescimento econômico 
convencional, no qual a acumulação material é o principal fator de análise. 
Isso, porém, não significa que ao se dar preferência ao desenvolvimento 
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sustentável, o crescimento econômico deva ser relegado ao segundo 
plano. Admite-se, antes, que a natureza é a fonte de todos os recursos 
obtidos na economia e que a sua preservação é algo indispensável para 
a satisfação das necessidades humanas. O desenvolvimento sustentável 
implica a maneira de como qualificar o crescimento e reconciliar o de-
senvolvimento econômico sem prejudicar o meio ambiente, atendendo 
as necessidades humanas da melhor forma possível, objetivando o de-
senvolvimento da sociedade em geral (BINSWANGER, 1999).

Desta forma, a sustentabilidade requer que os recursos sejam geri-
dos pela coletividade da sociedade. Deve assegurar-se que os produtos e 
processos da natureza sejam utilizados de forma que a sua regeneração 
seja possível, sem promover a destruição da capacidade de suporte do 
sistema ambiental (CHAMBERS; SIMMONS; WACKERNAGEL, 2000).

Entretanto, para que as ações voltadas à sustentabilidade sejam efi-
cazes é necessário considerar os seus impactos sob um ponto de vista 
holístico. Ou seja, não é suficiente que o ambiente seja considerado sus-
tentável somente quando ele conferir a seus habitantes condições am-
bientais equilibradas. Mas que o faça sem provocar externalidades ne-
gativas sobre outras regiões e também sobre as gerações futuras. Assim, 
a sustentabilidade não deve ser entendida apenas em escala local, mas 
também em escala regional, constituída pelas relações com o entorno, e, 
também, em escala global (BRAGA et al., 2004).

Lafer (1996) destaca que o termo desenvolvimento sustentável 
depende dos valores atribuídos pela sociedade, nos quais existe forte 
relação com princípios éticos e de valores morais que fundamentam a 
comunidade e sua concepção de sustentabilidade. O grau de sustenta-
bilidade, portanto, é algo relativo que depende do ponto de vista consi-
derado, sendo uma função de campo ideológico em que cada ator tem 
participação.

Por outro lado, quando a atividade produtiva extrapola a capaci-
dade do ecossistema, a qualidade de vida da sociedade é afetada, pois 
sua liberdade de escolha e seu estilo de vida são determinados pela 
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capacidade de suporte do sistema ambiental. Ou seja, as relações que se 
estabelecem entre a sustentabilidade e a qualidade de vida são determi-
nantes ao grau de satisfação e realização que os indivíduos alcançam ao 
longo de suas vidas (FRANCO, 2000).

Em resumo, destaca-se que o ponto comum entre as diferentes cor-
rentes que formam a base conceitual da sustentabilidade é a busca por 
um sistema de produção que garanta a capacidade de suporte do sis-
tema ambiental, respeitando a integridade cultural da comunidade e a 
garantia de sua reprodução social. Neste sentido, além da descrição da 
base conceitual, a literatura sobre a temática centra foco na relevância 
da aplicação de instrumento metodológico de avaliação e medição da 
sustentabilidade. Neste aspecto, o desenvolvimento dos indicadores de 
sustentabilidade têm importância crucial. 

Em meio a essas discussões, fez-se necessária a construção de medi-
das que de alguma forma pudessem oferecer uma quantificação objetiva 
sobre a sustentabilidade de determinado ambiente econômico, social e 
ambiental. O desenvolvimento de índices que oferecem valores sobre o 
grau de sustentabilidade serve como apoio para que as gestões públicas 
e privadas possam direcionar a sua atenção para as necessidades espe-
cíficas aos quais os diversos atores locais estão relacionados. Para Ri-
beiro (2001) a mensuração da sustentabilidade é algo fundamental para 
contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável. Ao mesmo 
tempo, oferece respaldo para que as decisões políticas acerca do desen-
volvimento tornem-se compreensíveis e que tomem por direção a busca 
pela sustentabilidade. Sendo assim, o objetivo da mensuração do índice 
é o de fortalecer a dinâmica de apoio à tomada de decisão, oferecendo 
elementos concretos para que se estabeleçam recursos para ações de 
planejamento futuro. 

Neste contexto, os indicadores são ferramentas constituídas por 
uma ou mais variáveis que se associam e oferecem significados mais am-
plos sobre determinado fenômeno. Deste modo, são instrumentos fun-
damentais que guiam e subsidiam o acompanhamento e a avaliação do 
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progresso alcançado rumo ao desenvolvimento sustentável pelos gesto-
res públicos (IBGE, 2014).

Conforme ressalta Bellen (2005), os indicadores devem apresentar-
-se como uma representação de um atributo (qualidade, característica, 
propriedade), cujos objetivos principais consistem em agregar quanti-
tativamente as variáveis analisadas, ressaltando sua significância. Como 
o conceito de sustentabilidade é algo complexo e que aborda diferentes 
dimensões, isso se refletiu no processo de construção dos indicadores 
que possuem distintas abordagens. O mesmo autor (BELLEN, 2005) evi-
denciou a existência de uma significativa variedade de indicadores dis-
poníveis, porém, direcionados à avaliação em esfera nacional, desta for-
ma, há uma lacuna quanto à disponibilidade de indicadores voltados a 
municípios. Essa realidade prejudicou, assim, a construção de estudos a 
respeito do desenvolvimento sustentável de espaços geográficos locais. 
Assim sendo, o indicador mais relevante para a mensuração da sustenta-
bilidade municipal no Brasil é o Índice de Desenvolvimento Sustentável 
para Municípios (IDSM). 

3 METODOLOGIA

O estudo sobre o grau de sustentabilidade em nível local envolve re-
lações extremante complexas. Conforme aponta Marzall (1999), a ques-
tão de se trabalhar com indicadores de sustentabilidade é um processo 
no qual o desafio apresenta-se na dificuldade de integração das dimen-
sões analisadas em uma abordagem sistêmica. Neste aspecto apresenta 
características interdisciplinares que requer que o conjunto de dimen-
sões selecionado seja adequado ao espaço geográfico a ser estudado. 
Além disso, requer que sua definição contribua para um entendimento 
amplo da realidade investigada.

Portanto, a escolha por um sistema de indicadores deve levar em 
consideração a eficiência que pode ser gerada ao processo interpretati-
vo, de forma que sintetize a complexidade do problema investigado na 
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pesquisa (MANZONI, 2006). A construção dos índices tem por finalidade 
oferecer suporte à compreensão e avaliação de fenômenos sociais com 
base na síntese dos dados e na redução de informações sobre determi-
nado período de tempo, o que caracteriza o procedimento metodológico 
como sendo exploratório e descritivo.

A metodologia desenvolvida por Martins e Cândido (2011) teve como 
ponto de partida outras técnicas de cálculo e mensuração já consolida-
das. A primeira é a metodologia criada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), utilizada para o cálculo do Índice de Desen-
volvimento Sustentável – IDS (2004), que avalia a sustentabilidade do 
Brasil. A segunda é a metodologia criada pelo Instituto Interamericano 
de Cooperação para a Agricultura (IICA) que avalia os territórios rurais 
(WALQUIL et al., 2006). Ambas deram subsídios à criação do IDSM. A 
metodologia desenvolvida pelo IBGE ofereceu suporte à validação dos 
resultados obtidos pelo método IDSM, enquanto que o método desen-
volvido pelo IICA estabeleceu as bases das dimensões utilizadas no 
IDSM. Como resultado desenvolveu-se, assim, um modelo caracterizado 
pela construção de 46 indicadores, sendo estes agrupados em seis di-
mensões de sustentabilidade apresentadas no Quadro 1.

Considerando os critérios para a escolha de indicadores que ofere-
çam uma perspectiva fidedigna das condições de sustentabilidade de 
determinada localidade, as variáveis estudadas no IDSM encontram-se 
disponíveis em Martins e Cândido (2011), cuja descrição e fontes de da-
dos são apresentadas no quadro abaixo:

Quadro 1. Dimensão e variáveis da sustentabilidade

DIMENSÃO VARIÁVEIS

DIMENSÃO SOCIAL

Esperança de vida ao nascer/ Mortalidade Infantil/ Prevalência da 
desnutrição total/ Imunização contra doenças infecciosas infantis/ 
Oferta de Serviços básicos de saúde/ Escolarização/ Alfabetização/ 
Escolaridade/ Analfabetismo funcional/ Famílias atendidas com 
programas sociais/ Adequação de moradia nos domicílios/ Mortalidade 
por homicídio/ Mortalidade por acidente de transporte.
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DIMENSÃO VARIÁVEIS

DIMENSÃO 
DEMOGRÁFICA

Crescimento da população/ Razão entre a população urbana e 
rural/ Densidade demográfica/ Razão entre a população masculina 
e feminina/ Distribuição da população por faixa etária.

DIMENSÃO 
ECONÔMICA

Produto Interno Bruto per capita/ Participação da indústria no 
PIB/ Saldo da balança comercial/ Renda Familiar per capita em 
salários mínimos/ Renda per capita/ Rendimentos provenientes 
do trabalho/ Índice de Gini de distribuição do rendimento.

DIMENSÃO 
POLÍTICO-
INSTITUCIONAL

Despesas por função: com assistência social, educação, cultura, urbanismo, 
habitação urbana, gestão ambiental, ciência e tecnologia, desporto e 
lazer, saneamento urbano, saúde/ Acesso a serviço de telefonia fixa/ 
Participação nas eleições/ Número de conselhos municipais/ Número 
de acessos à justiça/ Transferências intergovernamentais da União

DIMENSÃO 
AMBIENTAL

Qualidade das águas: aferição de cloro residual, de turbidez, 
de coliformes totais/ Tratamento das águas: tratada em ETAs 
e por desinfecção/ Consumo médio per capita de água/ Acesso 
ao sistema de abastecimento de água/ Tipo de esgotamento 
sanitário por domicílio/ Acesso a coleta de lixo urbano e rural.

DIMENSÃO 
CULTURAL

Quantidade de: bibliotecas, museus, ginásios de esportes 
e estádios, cinemas, Unidades de Ensino Superior, 
teatros ou salas de espetáculos, centros cultural.

Fonte: Martins e Cândido (2011).

Pelo fato de as variáveis individualmente apresentarem distintas uni-
dades de medida, é necessário que todas sejam transformadas em índices 
de acordo com suas respectivas escalas, possibilitando assim uma estima-
ção pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável para Municípios (IDSM).

Conforme Martins e Cândido (2011), ao se observar a relevância 
das variáveis é necessário considerar qual é a relação em que estas 
apresentam com a sustentabilidade sistêmica. Com isso, se a variável 
estudada apresentar uma relação positiva com o ambiente ao seu re-
dor, isso implica que o valor do indicador resultante apresentou me-
lhoria, ou seja, quanto maior o indicador, melhor será o índice, e quan-
to menor este indicador, pior será este índice. Por outro lado, quando a 
relação apresentar valor negativo, implicará que o valor do indicador 
resultante provoca uma regressão do sistema, ou seja, quanto maior 
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for o indicador, menor será o índice, e quanto menor for o indicador, 
maior será o índice.

As equações que evidenciam esse comportamento dos índices tanto 
pela relação positiva quanto pela relação negativa estão representadas 
da seguinte forma, a seguir:

Com a relação sendo positiva, temos:
= −

−

= −
−

(01)
Com a relação sendo negativa, temos:

= −
−

= −
− (02)

As variáveis são representadas da seguinte forma:
I = índice calculado referente a cada variável, para cada município 

analisado;
x = valor observado de cada variável em cada município analisado;
m = valor mínimo considerado; e
M = valor máximo considerado.
Conforme explicitado anteriormente, dado o fato de os indicado-

res apresentarem diferentes unidades de medida, faz-se necessário a 
transformação destes em índices, para que sejam ajustados, de acordo 
com suas respectivas dimensões estabelecidas. Após a conclusão desse 
procedimento, a metodologia criada pelo IICA passa a ser utilizada para 
ajustar os valores das variáveis numa escala de zero (valor mínimo) a 
um (valor máximo), e com isso é possível efetuar a agregação dos índi-
ces por cada dimensão. Esse procedimento é realizado a partir da média 
aritmética de cada variável e, mediante o somatório dos índices agrega-
dos, são obtidos os indicadores das seguintes dimensões: IDSM social, 
IDSM demográfico, IDSM econômico, IDSM político-institucional, IDSM 
ambiental e IDSM cultural. Por último, o IDSM final é obtido através da 
média aritmética das dimensões.

Os valores em determinado ponto na escala entre zero a um, são 
interpretados da seguinte forma:
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• Entre 0,0000 e 0,2500 – refere-se a um estado crítico de 
sustentabilidade.

• Entre 0,2501 e 0,5000 – indica uma situação ou estado de alerta 
de sustentabilidade.

• Entre 0,5001 e 0,7000 – representa uma situação ou estado acei-
tável de sustentabilidade.

• Entre 0,7501 e 1,0000 – descreve uma situação ou estado ideal de 
sustentabilidade.

Dessa forma, através desses dados, é possível que os atores locais 
definam suas estratégias de ação, de acordo com os paradigmas de de-
senvolvimento sustentável, buscando a máxima eficiência dos recursos 
e o bem-estar da sociedade em geral.

A representação dos níveis de sustentabilidade por meio dos IDSM 
das dimensões e do IDSM Final é representada com base em um conjun-
to de cores apresentadas no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2. Classificação e representação dos índices e os níveis de sustentabilidade

ÍNDICE (0-1) COLORAÇÃO
NÍVEL DE 

SUSTENTABILIDADE

0,0000 – 0,2500 CRÍTICO

0,2501 – 0,5000 ALERTA

0,5001 – 0,7500 ACEITÁVEL

0,7501 – 1,0000 IDEAL

Fonte: Martins e Cândido (2011).

O Quadro 2 tem por objetivo facilitar a identificação do nível de sus-
tentabilidade dos municípios através da ilustração em mapas geográfi-
cos. Com isso, a visualização da realidade estadual e dos seus respectivos 
municípios pode ser utilizada como instrumento de gestão das políticas 
públicas, com vistas ao desenvolvimento sustentável regional. Na pró-
xima seção será desenvolvida a aplicação da metodologia do IDSM aos 
municípios do Estado de Mato Grosso.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Aplicação da Metodologia do IDSM Para a Análise dos Municípios do 
Estado de Mato Grosso

As diversas características de sustentabilidade implicam na necessi-
dade de se estabelecerem parâmetros para o desenvolvimento do estu-
do em questão. Partindo desses pressupostos é que a metodologia para 
o cálculo do IDSM foi construída e, no presente caso, a mesma foi utili-
zada para avaliar o nível de sustentabilidade dos municípios do Estado 
de Mato Grosso.

Para a obtenção dos níveis de sustentabilidade de todos os municí-
pios foi empregada a metodologia apresentada na seção metodológica, 
mediante a média aritmética de cada indicador, sendo representada pe-
los níveis: ideal, aceitável, alerta e crítico. Na tabela 1 abaixo, podemos 
observar os resultados obtidos.

Tabela 1. Representação percentual dos níveis de sustentabilidade dos municí-
pios de Mato Grosso

Nível
de 

Sustentabilidade

Percentual dos municípios do Estado de Mato Grosso por dimensão (%)

Social Demográfica Econômica
Político-

Institucional
Ambiental Cultural

Ideal 0,71 0,00 0,00 0,00 2,13 0,71

Aceitável 84,40 34,04 7,09 1,42 64,54 0,00

Alerta 14,89 65,96 73,76 78,72 32,62 1,42

Crítico 0,00 0,00 19,15 19,86 0,71 97,87

Total 100 100 100 100 100 100

Fonte: Dados da Pesquisa (2010).

No âmbito da dimensão social, conforme é possível observar na 
tabela 1, apenas o município de Cuiabá foi classificado com nível ideal 
de sustentabilidade (0,71%). Em seguida, pode-se verificar que 84,40% 
dos municípios encontram-se com classificação aceitável de sustenta-
bilidade, indicando que o Estado de Mato Grosso possui potencial de 
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convergência para estágio ideal de sustentabilidade no âmbito social, 
dado que apenas 14,89% dos municípios apresentaram estado de alerta 
e nenhum apresentou nível crítico. Mas para que esse processo de con-
vergência possa tornar-se realidade, é necessário que as gestões públi-
cas busquem o aprimoramento da oferta de serviços básicos de saúde 
e educação, promovendo as garantias e direitos básicos da população.

Em relação à dimensão demográfica, nota-se que nenhum municí-
pio mato-grossense apresentou nível ideal de sustentabilidade, 34,04% 
enquadraram-se como aceitáveis, 65,96% indicaram estar em nível de 
alerta e nenhum em estado crítico de sustentabilidade. O nível de aler-
ta demonstra a distribuição desigual populacional do Estado de Mato 
Grosso, dada a maior concentração do contingente de habitantes nas zo-
nas geográficas mais produtivas.

O resultado da dimensão econômica evidencia que nenhum municí-
pio apresentou resultado ideal. Apenas 7,09% enquadraram-se no nível 
aceitável de sustentabilidade, 78,72% encontram-se em estado de alerta 
e 19,15% em estado crítico. Os dados econômicos investigados mostram 
que apesar do propalado dinamismo econômico do Estado, os municí-
pios apresentam disparidades em seu desempenho econômico. Eviden-
cia-se que apenas dez municípios que concentram polos produtores do 
agronegócio revelam situação aceitável em termos econômicos.

Na dimensão político-institucional, nenhum município apresentou 
estado ideal. Apenas 1,42% revelaram estado aceitável, sendo estes, o 
município de Ponte Branca e Acorizal. 78,72% dos municípios apresen-
taram estado de alerta e 19,86% revelaram estado crítico. Esse resul-
tado demonstra a precariedade das instituições dos municípios mato-
-grossenses, em especial, no que concerne à distribuição de despesas 
com investimentos, baixa participação política da população e falta de 
concessão dos meios necessários para o exercício da cidadania e da jus-
tiça social.

Em relação à variável ambiental, os municípios de Barra do Garças, 
Guiratinga e Primavera do Leste formam os 2,13% dos municípios que 
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apresentaram nível ideal de sustentabilidade ambiental; 64,54% obtive-
ram classificação aceitável, 32,62% de alerta e 0,71% apresentaram nível 
crítico. Isso implica que o Estado de Mato Grosso, apesar de algumas 
deficiências regionais, tem uma performance de conservação do meio 
ambiente aceitável na faixa dos 64,54%.

Por último, na dimensão cultural, Cuiabá foi o único município a re-
tratar o estado ideal de sustentabilidade, 1,42% apresentou da amostra 
indicador de alerta e 97,87% situação crítica. Esse resultado aponta a 
premência de políticas direcionadas ao desenvolvimento cultural da po-
pulação mato-grossense, refletida pela falta de bibliotecas públicas, de 
estabelecimentos para atividades esportivas, de centros culturais e de 
instituições de ensino para atender as necessidades da população. Isso 
por sua vez, acarreta em consequências negativas ao longo prazo, pois 
uma sociedade sem aparato cultural pode estar sujeita a desigualdades 
regionais, refletidas em miséria, violência, baixo nível educacional, den-
tre outros aspectos.

Para uma melhor visualização da realidade do Estado de Mato Gros-
so, os resultados do nível de sustentabilidade foram ilustrados em ma-
pas, tendo como referência os indicadores por dimensão:

Figura 1. IDSM Social Figura 2. IDSM Demográfico

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 3. IDSM Econômico Figura 4. IDSM Político-Institucional

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 5. IDSM Ambiental Figura 6. IDSM Cultural

Fonte: Elaborado pelos autores. Fonte: Elaborado pelos autores.

Da mesma forma que foram calculados os resultados dos muni-
cípios, de acordo com o nível de sustentabilidade por dimensão, esti-
mou-se também em percentual, os níveis de sustentabilidade dos mu-
nicípios com base no IDSM final. Ou seja, aplicou-se a média aritméti-
ca das dimensões e calculou-se o percentual dos municípios com base 
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correspondente ao IDSM final. Assim, os resultados estão explicitados 
na Tabela 2 a seguir:

Tabela 2. Representação dos níveis de sustentabilidade final para os municí-
pios de Mato Grosso

Representação do nível de sustentabilidade Percentual de municípios (%)

Ideal 0,00

Aceitável 2,84

Alerta 96,45

Crítico 0,71

Total 100

Fonte: Dados da pesquisa (2010).

Os resultados investigados mostram que, de acordo com a média 
aritmética das dimensões, nenhum município de Mato Grosso apresen-
tou nível ideal de sustentabilidade. Apenas 2,84% apresentaram resul-
tado aceitável, 96,45% evidenciaram estado de alerta e em 0,71% cons-
tatou-se estado crítico. Os municípios que apresentaram nível aceitável 
de sustentabilidade foram: Cuiabá (IDSM Final = 0,6396), Rondonópolis 
(IDSM Final = 0,5114), Primavera do Leste (IDSM Final = 0,5098) e Sinop 
(IDSM Final = 0,5007). Por outro lado, o único município que apresen-
tou nível crítico foi o município de Rondolândia (IDSM Final = 0,2456), 
que fica ao norte do Estado. É importante observar que o município de 
Rondolândia apresentou nível crítico em quatro das seis dimensões ava-
liadas. Nas dimensões social e demográfica o município em questão re-
velou estado de alerta. 

Através da Figura 7 é possível observar os níveis de sustentabilidade 
do estado de Mato Grosso. Destacam-se os municípios que apresenta-
ram o IDSM Final em estado aceitável, bem como o único município que 
apresentou o IDSM Final em estado crítico:



ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  217

José Vanderson Ferreira da Silva et al.

Figura 7. Níveis de sustentabilidade dos municípios do Estado de Mato Grosso

Fonte: Elaborado pelos autores.

O mapa ilustrado revela a grande quantidade de municípios do Es-
tado de Mato Grosso que estão em situação de alerta. Apenas 4 (quatro) 
dos 141 (cento e quarenta e um) municípios do Estado apresentaram ní-
vel aceitável de sustentabilidade. Esse resultado evidencia a realidade 
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atual dos municípios e oferece um alerta às autoridades locais para a 
necessidade da prospecção de estratégias que favoreçam a melhoria das 
condições do desenvolvimento sustentável.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diversas abordagens teóricas apresentadas no artigo são funda-
mentais para a compreensão da necessidade de se propor meios que 
fortaleçam a abordagem do desenvolvimento sustentável. Apesar dos 
diversos conceitos de sustentabilidade explicitados e de algumas dife-
renças, do ponto de vista conceitual, entre autores, todos evidenciam a 
necessidade de se planejar o presente sem prejudicar o futuro. Aspectos 
econômicos, ambientais e sociais devem evoluir de maneira homogênea, 
atendendo as necessidades atuais da sociedade sem comprometer as as-
pirações das gerações futuras.

As iniciativas voltadas à criação de índices que mensuraram o grau 
de sustentabilidade de determinado espaço geográfico favoreceram a 
prospecção de políticas em direção do desenvolvimento sustentável, 
além de proporem, de forma decisiva, a participação da sociedade como 
ator fundamental nesse processo de mudança.

A metodologia utilizada evidenciou a importância de reavaliação 
das gestões públicas estaduais, cujos resultados investigados demons-
traram que os municípios do Estado de Mato Grosso, em sua grande 
maioria, estão em estado de alerta em termos de sustentabilidade dos 
recursos.

Em relação à dimensão social, os resultados investigados aponta-
ram que boa parte dos municípios do Estado de Mato Grosso tem exer-
cido políticas “aceitáveis” do ponto de vista social. Na dimensão social a 
pesquisa apresentou resultados com distribuição mais homogênea em 
comparação com as outras dimensões.

Na dimensão demográfica, a má distribuição do contingente popu-
lacional foi um fator determinante para um resultado insatisfatório do 
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indicador em vários municípios do Estado, demonstrando assim, a gran-
de concentração populacional em poucos centros dinâmicos.

Na dimensão econômica, as disparidades observadas entre os muni-
cípios, tais como: PIB per capita, participação da indústria no PIB e saldo 
da balança comercial, fizeram com que o IDSM econômico apresentasse 
um resultado fora dos padrões de sustentabilidade, deixando claro que 
uma parcela grande do Estado está aquém de seu potencial econômico.

Na dimensão político-institucional, como mostrado anteriormente, 
apenas os municípios de Ponte Branca e Acorizal apresentaram nível 
aceitável, já o restante dos municípios apresentaram ou estado de alerta 
ou estado crítico. Isso implica que, no geral, o Estado de Mato Grosso ne-
cessita reestruturar as suas instituições, para que as mesmas garantam 
a justiça social e os direitos de seus cidadãos.

Em relação à dimensão ambiental, a maior parcela dos municípios de-
monstrou níveis aceitáveis de sustentabilidade, mostrando que as políti-
cas de tratamento de água, saneamento básico, coleta de lixo entre outros, 
estão sendo aplicadas de modo “aceitável” na maior parte dos municípios 
da região, resultando assim, no segundo melhor indicador das dimensões.

Por último, o resultado da dimensão cultural foi fator determinante 
para a queda no IDSM Final de todos os municípios, exceto Cuiabá, que 
apresentou nível ideal. Leva-se em consideração que o município em 
questão apresentou a maior quantidade de estabelecimentos culturais e 
de ensino, em relação aos demais municípios. Ou seja, em termos gerais, 
Mato Grosso está longe do estado aceitável de realização de políticas 
para a construção do desenvolvimento cultural de sua população, e isso, 
no longo prazo, pode causar sérios efeitos para o desafio da construção 
de uma sociedade mais justa e familiarizada com os ideais de desenvol-
vimento sustentável.

Sendo assim, os resultados investigados oferecem subsídios para 
que as instituições públicas possam direcionar as suas políticas de for-
ma mais eficiente, considerando as diferenças regionais existentes e fo-
mentando o processo de desenvolvimento sustentável. 
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Tendo em vista esses pressupostos, o desenvolvimento sustentá-
vel só será alcançado quando todas as esferas públicas, políticas e civis 
conscientizarem-se da necessidade de balancear o crescimento econô-
mico com a preservação dos ecossistemas. Isso possibilitará a criação de 
um ambiente adequado para o suporte à vida e garantirá o bem-estar da 
geração atual e das gerações futuras.

É necessário, entretanto, considerar como limitação da proposta 
metodológica, o emprego linear das dimensões (social, demográfica, 
econômica, político-institucional, ambiental e cultural) para o cálculo do 
IDSM, uma vez que foi aplicado o mesmo peso para todas. Uma alter-
nativa é a utilização de metodologia de análise multivariada, em que o 
peso do agrupamento dos dados correlacionados das variáveis é obtido 
a partir de sua contribuição à variância amostral. 
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Capítulo VIII

GESTÃO AMBIENTAL NO SETOR 
SUCROENERGÉTICO EM GOIÁS À LUZ DA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL
–

José Elenilson Cruz
–

APRESENTAÇÃO

Com base nos parâmetros da dimensão meio ambiente dos Indica-
dores Ethos de responsabilidade social empresarial, este trabalho ava-
liou a gestão ambiental das usinas do setor sucroenergético instaladas 
em Goiás. É um estudo exploratório e descritivo que se apoia em dados 
primários levantados por meio de questionário estruturado, respondido 
por gestores de doze empresas do setor. Os resultados revelam que a 
dimensão meio ambiente está totalmente implantada em 8% das em-
presas, em implantação em 25%, parcialmente implantada em 42% e em 
discussão em 25% das usinas pesquisadas. Os resultados também indi-
cam que em duas empresas a gestão ambiental enquadra-se na aborda-
gem estratégica; em outras duas é classificada como preventiva, e em 
oito usinas é do tipo controle. Para o aprimoramento da gestão ambien-
tal é necessário que as empresas aperfeiçoem processos relacionados ao 
monitoramento da frota de veículos, estabeleçam metas de emissão de 
poluente e outros gases de efeito estufa e incluam empregados, clientes, 
fornecedores e comunidade na discussão dos impactos ambientais cau-
sados por seus produtos e serviços. 

1 INTRODUÇÃO

A evolução do conceito de Responsabilidade Social Empresarial 
(RSE) é marcada pela expansão do público beneficiado. No início do 
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século XX a preocupação era com funcionários e comunidade, mas a par-
tir da década de 1970, o público passou a incluir clientes, fornecedores, 
concorrentes, comunidade e meio ambiente (ASHLEY et al., 2004). 

Tendo em vista a crescente preocupação da sociedade com o meio 
ambiente, os mais diversos temas relacionados a problemas ambientais 
passaram a ser escopo da gestão ambiental. Na perspectiva empresarial, 
uma gestão ambiental eficaz combina boas práticas administrativas e 
preservação do meio ambiente, levando as empresas a maiores compro-
missos com as necessidades e expectativas dos stakeholders em relação 
ao ecossistema (FERREIRA, 2012).

Segundo Barbieri (2007), empresas têm procurado desenvolver uma 
gestão ambiental além dos aspectos relacionados ao controle ou à preven-
ção. A adoção de uma postura proativa torna a gestão ambiental estraté-
gica (BARBIERI, 2007). Nessa abordagem, o meio ambiente é visto como 
fonte de oportunidades mercadológicas (BARBIERI, 2007) e fator de com-
petitividade e sustentabilidade dos negócios (MACHADO et al., 2008), que 
pode levar as empresas a auferir benefícios estratégicos (BARBIERI, 2007).

As diferentes ações das empresas no que se refere ao gerenciamento 
dos impactos ambientais e à formação de consciência ambiental de to-
dos os indivíduos afetados por suas atividades são tratados pela dimen-
são meio ambiente (uma das sete dimensões) dos Indicadores Ethos de 
RSE. Os Indicadores Ethos de RSE integram as ferramentas de gestão 
empresarial destinadas a diagnosticar, avaliar e comparar práticas de 
RSE entre empresas (CUSTÓDIO; MOYA, 2007). 

As atividades empresariais são grandes geradoras de impactos am-
bientais nocivos (BARBIERI, 2007). No agronegócio sucroenergético a 
literatura aponta uma série desses impactos (PIACENTE, 2005; ANDRA-
DE, 2009), cuja gravidade exige que a gestão ambiental incorpore, no 
mínimo, práticas de controle e prevenção, conforme os preceitos de 
Barbieri (2007). Nesse aspecto, avaliar a gestão ambiental das empresas 
do setor sucroenergético instaladas no Estado de Goiás torna-se rele-
vante pelas implicações gerenciais que podem surgir do diagnóstico dos 
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pontos fortes e fracos, bem como pela contribuição à literatura, uma vez 
que os resultados podem corroborar, refutar ou complementar evidên-
cias empíricas anteriores. 

Este trabalho apoiou-se nos parâmetros da dimensão meio ambien-
te dos Indicadores Ethos de RSE para responder à seguinte questão de 
pesquisa: qual é o estágio de implantação da dimensão meio ambiente, 
na perspectiva dos indicadores Ethos de RSE, nas indústrias do setor 
sucroenergético instaladas no Estado de Goiás? Assim, o objetivo prin-
cipal desta pesquisa é avaliar a gestão ambiental das usinas do setor su-
croenergético instaladas em Goiás, para, então, compreender como as 
empresas lidam com os temas tratados pelos referidos indicadores. 

Para viabilizar esse intento, delineou-se uma pesquisa exploraria e 
descritiva, com a utilização de questionário estruturado, cujas questões 
exploraram os temas tratados pelos cinco indicadores qualitativos (e 
seus respectivos indicadores binários) da dimensão meio ambiente, dos 
Indicadores Ethos de RSE. Os indicadores binários foram transformados 
em parâmetros de avaliação para qualificar (ajustar) o nível de implan-
tação do indicador assinalado pelas empresas, de forma a padronizar 
resultados e corrigir possíveis distorções. Além da introdução, este tra-
balho é composto de quatro partes: fundamentação teórica, métodos de 
pesquisa, análise e discussão dos resultados e considerações finais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste tópico discorre-se sobre os aspectos teóricos centrais desse 
trabalho, delimitando o conceito de RSE e os principais marcos históri-
cos que encerram o movimento da RSE no Brasil. Nesse contexto, são ca-
racterizados o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e 
seus indicadores de RSE, dando ênfase na dimensão meio ambiente. Em 
seguida são discutidas as dimensões e abordagens da gestão ambiental 
empresarial, os aspectos da gestão ambiental no agronegócio sucroe-
nergético e os impactos dessa atividade no meio ambiente.



GESTÃO AMBIENTAL NO SETOR SUCROENERGÉTICO EM GOIÁS À LUZ DA...

226  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

2.1 RSE: Conceito e movimento no Brasil 

Segundo Ashley et al. (2004), alguns entendem RSE como respon-
sabilidade ou obrigação legal; outros a percebem como dever fiduciário 
das empresas para com a sociedade, o qual se traduz em prática social, 
papel social e função social. Ainda há aqueles que associam a RSE ao 
comportamento eticamente responsável ou a uma contribuição carido-
sa da empresa. Procurando delimitar um conceito, Ashley et al. (2004) 
definem RSE como o compromisso que uma organização deve ter para 
com a sociedade, expresso por meio de atos e atitudes que a afetem po-
sitivamente (de modo amplo), ou a alguma comunidade (de modo espe-
cífico), agindo proativamente e coerentemente no que tange a seu papel 
específico na sociedade e à sua prestação de contas com esta. 

O conceito de RSE que tem maior penetração nas discussões empresa-
riais no Brasil é o do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 
Na visão do Instituto Ethos, a RSE é uma forma de gestão que se estrutura 
em três eixos. O primeiro configura-se pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os seus públicos interessados; o segundo estabelece 
que a empresa estipule metas sistemáticas para impulsionar o desenvolvi-
mento sustentável da sociedade e preservar os recursos ambientais e cul-
turais para as gerações futuras; e o terceiro exige da empresa o respeito à 
diversidade e ações que promovam a redução das desigualdades. 

As primeiras discussões sobre RSE no Brasil datam da década de 1970, 
época em que a Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) 
enfatizava a importância de se pensar a dinâmica social das empresas 
com mais intensidade (ASHLEY et al., 2004). Em 1981 é criado o Institu-
to Brasileiro de Análises Sociais (IBASE), organização sem fins lucrativos, 
considerada um marco no desenvolvimento de ações voltadas à cidadania 
e redução da miséria no Brasil, bem como pela instituição do balanço so-
cial (REIS, 2007). Em 1982, ocorre a instituição do prêmio ECO-Empresa 
e Comunidade, pela Câmara Americana de Comércio de São Paulo, para 
reconhecer e divulgar os esforços das empresas no desenvolvimento de 
projetos sociais e promoção da cidadania (REIS, 2007). 
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Porém, é nos anos 1990 que o debate sobre RSE recebe seu maior 
impulso. A Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambien-
te e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de janeiro em julho 
de 1992, reafirma as ideias e compromissos de governos, entidades de 
classe, organizações não governamentais, acadêmicos, empresários e 
outros atores da sociedade para com o desenvolvimento sustentável. Os 
acordos firmados durante a RIO 92 alargaram e fortaleceram o substrato 
filosófico, jurídico e político que fundamentam os atos futuros em prol 
de uma sociedade sustentável (SARNEY FILHO, 1995). Como consequ-
ência foi produzida a agenda de trabalho para o século 21 (Agenda 21), 
um programa de ação destinado a viabilizar o novo padrão de desenvol-
vimento econômico, que seria então alcançado por meio de mudanças 
em termos de valores, de modelos produtivos e padrões de consumo 
(SARNEY FILHO, 1995). Ainda nos anos 1990 são criadas outras insti-
tuições sem fins lucrativos que destacam-se no fomento e na prática da 
responsabilidade social empresarial, tais como a Fundação Abrinq pelos 
direitos da criança e do adolescente, o Grupo de Instituições, Fundações 
e Empresas (GIFE), o Instituto Ayrton Senna e o Instituto Ethos de Em-
presas e Responsabilidade Social. O próximo tópico descreve, em parte, 
a contribuição do Instituto Ethos nesse sentido.

2.2 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social

O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, organi-
zação da sociedade civil de interesse público (OSCIP), criado em 1998, 
tem desenvolvido trabalho de grande relevância para o fortalecimento 
da responsabilidade social empresarial no Brasil. Sua missão é mobi-
lizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma 
sociedade justa e sustentável. 

O Instituto Ethos propõe-se a disseminar a prática da responsabili-
dade social empresarial auxiliando as empresas em vários aspectos. Seu 
foco de trabalho é fazer com que a empresa compreenda e incorpore 
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o conceito de comportamento empresarial socialmente responsável, 
demonstre tal comportamento aos acionistas como um fator relevan-
te para a obtenção de retorno de longo prazo, implemente políticas e 
práticas focadas em critérios éticos e de longo prazo e identifique for-
mas inovadoras e eficazes de atuar em parceria com as comunidades na 
construção do bem-estar comum (CUSTÓDIO; MOYA, 2007).

Para cumprir tal propósito, o Instituto Ethos desenvolve iniciativas em 
parcerias com instituições públicas e privadas interessadas na divulgação 
e no aprimoramento de condutas e práticas empresariais sustentáveis. 
Enquadram-se nessas iniciativas os projetos Empresa Pró-Ética, Resíduos 
Sólidos, Jogos Limpos, Cidades Sustentáveis etc., bem como os Indicadores 
Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, cujas versões são adaptadas 
com o objetivo de atender à realidade dos setores econômicos brasileiros. 

2.2.1 Indicadores Ethos de RSE e a dimensão meio ambiente

Os indicadores Ethos de RSE constituem-se num instrumento de 
diagnóstico que proporciona à empresa conhecer as suas práticas de 
RSE, desenvolver processos de planejamento e gestão e perceber o im-
pacto positivo que essas práticas trazem à sua performance, imagem e 
sustentabilidade (CUSTÓDIO; MOYA, 2007). São quarenta indicadores 
qualitativos agrupados em sete dimensões assim denominadas: Valores, 
Transparência e Governança; Fornecedores; Consumidores e Clientes; 
Público Interno; Comunidade; Governo e Sociedade e Meio Ambiente. 

A dimensão meio ambiente considera as diferentes ações das em-
presas no que se refere ao gerenciamento dos impactos ambientais e 
à formação de consciência ambiental de todos os indivíduos afetados 
por suas atividades. São temas que tratam de política ambiental formal, 
uso otimizado de água e energia, fontes de energia renovável e eficiência 
energética, adoção de programas de produção limpa, participação em 
programas de proteção de áreas naturais, programa para recuperação 
de danos ambientais causados pela atividade e plano de gerenciamento 
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ambiental. Ao total, a dimensão é avaliada sob cinco indicadores quali-
tativos, vinte e oito questões binárias e quatorze questões quantitativas. 
As questões binárias e quantitativas têm a finalidade de qualificar mais 
adequadamente o estágio em que a empresa encontra-se na dimensão.

2.3 Gestão Ambiental: dimensões e abordagens

A classe empresarial tem reconhecido a importância da gestão am-
biental como fator de competitividade e sustentabilidade dos negócios 
(MACHADO et al., 2008). Atualmente a gestão ambiental abarca uma va-
riedade de iniciativas relativas a qualquer tipo de problema ambiental e 
o seu desenvolvimento perpassa por três dimensões: espacial, temática 
e institucional (BARBIERI, 2007). A dimensão espacial relaciona-se com 
a área (global, regional, nacional, local, setorial, empresarial etc.) de apli-
cação dos esforços da gestão, enquanto a dimensão temática encerra os 
temas ambientais (ar, água, solo, fauna, flora, recursos minerais etc.) que 
serão foco dos referidos esforços; e a dimensão institucional diz respeito 
aos agentes (empresa, governo, sociedade civil, instituição multilateral 
etc.) desenvolvedores da gestão ambiental (BARBIERI, 2007).

Qualquer que seja o contexto de aplicação, a gestão ambiental 
constitui-se de um conjunto de políticas e práticas administrativas e 
operacionais que visam melhorar a saúde e a segurança das pessoas e 
a proteção do meio ambiente, eliminando ou mitigando danos ambien-
tais (ROHRICH; CUNHA, 2004). Na perspectiva empresarial, uma gestão 
ambiental eficaz é um processo que combina boas práticas administra-
tivas e preservação do meio ambiente, levando as empresas a maiores 
compromissos com as necessidades e expectativas dos stakeholders em 
relação ao ecossistema (FERREIRA, 2012). 

Segundo Barbieri (2007), a gestão ambiental empresarial passa por 
três estágios evolutivos, aos quais ele denomina de abordagens: controle, 
prevenção e estratégica. Na abordagem do tipo controle, as ações são loca-
lizadas e pouco articuladas entre si, resultando de uma postura reativa da 
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empresa. As soluções para os efeitos negativos são pontuais e, geralmen-
te, são desenvolvidas como respostas às exigências legais ou às pressões 
da comunidade (BARBIERI, 2007). Na abordagem preventiva, as ações da 
gestão ambiental incluem os aspectos previstos na abordagem controle 
(postura reativa), mas direcionam-se à realização de mudanças nos pro-
dutos e processos produtivos para reduzir ou eliminar os rejeitos antes de 
eles serem produzidos e lançados ao meio ambiente. Ou seja, contempla-
-se nessa abordagem uma postura proativa ( BARBIERI, 2007). 

Na abordagem estratégica, a gestão ambiental vai além das práticas de 
controle e de prevenção de poluentes. Esta abordagem possibilita à empre-
sa aproveitar as oportunidades mercadológicas e neutralizar ameaças de-
correntes de questões ambientais e, assim, auferir benefícios estratégicos, 
tais como: melhoria da imagem corporativa, renovação do mix de produ-
tos, acesso a mercados externos e melhor relacionamento com autoridades 
públicas, comunidades e grupos ambientais ativistas (BARBIERI, 2007).

2.4. Gestão Ambiental no Agronegócio Sucroenergético

O agronegócio sucroenergético é um terreno fértil de discussões aca-
dêmicas e profissionais. A ele são creditados benefícios econômicos (ex-
pansão dos rendimentos agrícolas, diversificação das economias locais 
e melhoria da qualidade de vida) (ANDRADE, 2009) e rótulo de negócio 
sustentável (GOES; MARRA, 2002). A sustentabilidade advém do desen-
volvimento da biotecnologia da cana-de-açúcar, tecnologia responsável 
pelo surgimento de novas espécies geneticamente melhoradas que con-
tribuem para o equilíbrio entre sustentabilidade e produtividade, reduz 
custos e aumenta a eficiência de produção (GOES; MARRA, 2002). 

Entretanto, a sustentabilidade desse negócio é ameaçada por seus 
graves impactos ambientais, tanto na fase agrícola quanto na industrial. 
Na fase da agricultura, a substituição da vegetação natural pela monocul-
tura da cana-de-açúcar tem reduzido a biodiversidade, e o uso intensivo 
de adubos, corretivos e herbicidas contamina água e solo (PIACENTE, 
2005; ANDRADE, 2009). Os incêndios descontrolados provocam danos 
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à flora e à fauna; a queima da palha ao ar livre durante a colheita gera 
fuligem e gases de efeito estufa, e o intenso uso de máquinas pesadas 
e caminhões nas etapas de plantio, colheita e transporte provoca com-
pactação e alteração das propriedades físicas do solo (ESPÍRITO SANTO; 
ALMEIDA, 2007; ANDRADE, 2009; SEVERIANO et al., 2010). Alterações 
físicas do solo impactam em redução de produtividade e no aumento de 
processos erosivos (SEVERIANO et al., 2010). Na fase industrial ocorre a 
geração de resíduos potencialmente poluidores (como a vinhaça e a tor-
ta de filtro), utilização intensiva de água e forte odor, devido à fermenta-
ção e destilação do caldo para a produção de álcool (PIACENTE, 2005). 

O desenvolvimento de uma gestão ambiental estratégica, além de 
mitigar tais impactos e contribuir para a preservação da sustentabilida-
de do negócio, pode gerar vantagens econômicas às indústrias canaviei-
ras. Verdolin e Alves (2004) evidenciam que empresas do agronegócio 
que incorporaram procedimentos de redução de emissão de efluentes, 
reciclagem de materiais, análises do ciclo de vida dos produtos e outras 
práticas ambientais às suas metas de produção e vendas, obtiveram van-
tagens tanto para si quanto para o ambiente.

Machado et al. (2008) indicam que a gestão ambiental eficiente nas 
empresas do agronegócio transforma-se em fator de competitividade, 
caracteriza um sistema que respeita o meio ambiente e fornece produtos 
ecologicamente corretos e mais valorizados, gerando benefícios às em-
presas. O estudo de Oswald et al. (2015) revela que a evolução da gestão 
ambiental, em uma agroindústria de Santa Catarina, de simples cumpri-
dora da legislação (abordagem controle) para a abordagem estratégica, 
possibilitou o aumento da produção e a conquista de novos mercados.

Ferreira (2013) identificou que empresas do setor sucroenergético 
em Goiás apresentam muitas preocupações relacionadas à sustentação 
de suas atividades e planejam e desenvolvem técnicas direcionadas à 
busca pela sustentabilidade de suas operações. Mas a gestão ambiental 
ainda não é abordada de forma estratégica, segundo os preceitos de Bar-
bieri (2007), pois a maioria das ações é empreendida para responder às 
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pressões de órgãos regulamentadores e/ou de comunidades, caracteri-
zando uma postura reativa (FERREIRA, 2013). 

3 METODOLOGIA

Este trabalho classifica-se como uma pesquisa exploratória descritiva. 
A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2011, por meio 
de questionário estruturado contemplando os temas tratados pelos cinco 
indicadores da dimensão meio ambiente, dos Indicadores Ethos de RSE. As 
questões quantitativas auxiliares de cada indicador foram excluídas, devi-
do os sistemas contábeis/financeiros das empresas não estarem prepara-
dos para identificar tais informações de forma automática. Nas questões 
binárias foram feitos ajustes visando dar maior concisão e objetividade ao 
questionário. O detalhamento completo dos indicadores, temas, questões 
binárias e quantitativas é encontrado em Custódio e Moya (2007). 

Para o levantamento do nível de implantação dos indicadores foram 
inseridas seis opções de respostas: TI – Totalmente Implantado (o indi-
cador está totalmente implantado na empresa), EI – Em implantação (o 
indicador está parcialmente implantado, mas o processo de implantação 
está em desenvolvimento), PI – Parcialmente Implantado (o indicador 
está parcialmente implantado, mas o processo de implantação está in-
terrompido), ED – Em Discussão (a empresa pretende iniciar a implan-
tação do indicador a curto prazo), ND – Nunca Discutido (indicador ain-
da não está incluso nas discussões de empresa) e NA – Indicador não se 
aplica à atividade da empresa.

3.1 Critérios para Tabulação dos Dados 

Após ajustes, as questões binárias para cada indicador variaram de 
1 a 7 e foram transformadas em parâmetros de avaliação destes indica-
dores. As respostas a essas questões foram utilizadas como critério para 
qualificar (ajustar) o nível de implantação do indicador, assinalado pela 
empresa, visando corrigir possíveis distorções, conforme demonstra o 
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quadro 01. Não há critérios diferentes para os níveis de implantação PI 
e EI, pois a diferença entre eles está em verificar se o processo de im-
plantação do indicador foi interrompido ou está em desenvolvimento na 
empresa, conforme anteriormente mencionado. 

Para um indicador ser considerado NA, foram exigidas respostas da 
maioria das empresas nesse sentido. Se isso não correu, as respostas das 
empresas foram convertidas para ND. Após ajustados os níveis de im-
plantação dos indicadores, aplicou-se uma escala de pontuação que va-
ria de 0 (zero) a 10 (dez): ND = 0; ED = 2; PI = 4; EI = 7 e TI = 10. Depois de 
somada a pontuação dos indicadores, obteve-se o nível de implantação 
da dimensão, com base nos intervalos de pontos indicados no quadro 01: 

Quadro 01. Critérios de tabulação de dados da Dimensão Meio Ambiente
Niv Imp Niv Imp

Intervalo 
Pontos

Intervalo 
Pontos

Niv 
Imp * 1 2 3 4 5 6

TI S S S S S S

EI S S S

PI S S S

ED S S

ND

TI S S S

EI S S

PI S S

ED S

ND
TI S S S S S S
EI S S S S
PI S S S S
ED S
ND
TI S S S S
EI S S
PI S S
ED S
ND

TI S S S S S S

EI S S S S

PI S S S S

ED S S

ND
* TI = 10; EI = 7;  PI = 4; ED = 2; ND = 0

0 ≤ ND  ≤ 5

TI = 20

14 ≤ EI ≤ 19

08 ≤ PI ≤ 13

4 ≤ ED ≤ 07

0 ≤ ND ≤ 3

Sustentatabilidade da 
Economia Florestal 

TI = 30

21 ≤ EI ≤ 29

12 ≤ PI ≤ 20

6 ≤ ED ≤ 11 Para que o Indicador seja "ED" a
empresa deve possuir alterna�vas
para o uso de fontes de energia
renovável (parâmetro 1) e sistema
de monitoramento com metas
específicas para aumento da
eficiência energé�ca (parâmetro 3).

Respostas aos Parâmetros
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Compromisso com a 
Melhoria da Qualidade 

Ambiental

10 ≤ ED ≤ 19

35 ≤ EI ≤ 49
Educação e 

Conscientização 
Ambiental

DIMENSÃO CATEGORIA INDICADOR 

20 ≤ PI ≤ 34

G
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C

IA
M
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O

 IM
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C
TO

 A
M

B
IE

N
TA

L Gerenciamento dos 
Impactos sobre o 

Meio Ambiente e do 
Ciclo de Vida de 

Produtos e Serviços

0 ≤ ND ≤ 9
Minimização de 

Entradas e Saídas de 
Materiais 

Comentários 

Para que o Indicador esteja "ED", é
necessário no mínio: que a polí�ca
ambiental seja formal e conste no
código de conduta e/ou na
declaração de valores da empresa
(parâmetro 1); que o responsável
pela área de meio ambiente
par�cipe das decisões estratégicas
da empresa (parâmetro 2).

Para que o Indicador esteja "ED" é
necessário que a empresa
desenvolva periodicamente
campanhas internas de redução do
consumo de água e de energia
(parâmetro 1).

Para que o Indicador esteja "ED" a
empresa deve priorizar a
contratação de fornecedores que
comprovadamente tenham boa
conduta ambiental (parâmetro 6).

Para que o Indicador esteja "ED" é
necessário que a empresa incen�ve
seus fornecedores a buscar a
cer�ficação florestal (parâmetro 2)

Fonte: o autor.
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3.2 Universo e Amostra da Pesquisa

O universo da pesquisa constitui-se de trinta e duas usinas instaladas 
em operação em Goiás na data de 02/03/11. O processo de amostragem 
é do tipo não-probabilístico, uma vez que não houve rigor na seleção da 
amostra, pois as empresas não receberam o mesmo número de contatos 
(via e-mail e telefone) do autor. Das quatorze empresas que responderam 
os questionários, duas tiveram suas respostas descartadas por apresenta-
rem questões não respondidas. Como as doze respostas validadas repre-
sentam 37,5% do universo, a indução dos resultados deste estudo para 
todo o setor sucroenergético em Goiás não pôde ser realizada. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados e discutidos seguindo a ordem 
dos indicadores apresentados na Figura 01. Por limitação de espaço, op-
tou-se por não discutir os resultados das duas categorias, mas apenas 
os resultados finais da dimensão meio ambiente. Os resultados a seguir 
refletem os ajustes realizados nas respostas das empresas, segundo os 
critérios estabelecidos nos parâmetros de avaliação (Quadro 01). 

4.1 Compromisso com a Melhoria da Qualidade Ambiental

Três empresas (C, D e I) tiveram suas respostas deslocadas para ED; 
a resposta da empresa E foi ajustada para ND. Pela Figura 01, observa-se 
que o indicador Compromisso com a Melhoria da Qualidade Ambien-
tal encontra-se TI em 42%, PI em 25%, ED em 25%, e ND em 8% das 
indústrias. 

A Figura 02 revela que tal resultado é devido a um maior número de 
pontos fortes do que fraco nas indústrias pesquisadas. Por exemplo, pelo 
parâmetro 1, verifica-se que em 92% das empresas a política ambiental 
é formal e consta no código de conduta ou na declaração de valores; o 
parâmetro 2 demonstra que em 92% das empresas a pessoa responsável 
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pela área de meio ambiente participa das decisões estratégicas; o pa-
râmetro 4 evidencia que em 92% das empresas existem políticas espe-
cíficas de preservação da biodiversidade e projetos de conservação de 
áreas protegidas e/ou de proteção a animais ameaçados; e o parâmetro 
6 revela que 83% das empresas dispõem de processos para mapeamen-
to e análise da qualidade ambiental. Os pontos fracos são indicados nos 
parâmetros 3 e 5, aonde um terço das empresas declaram não participar 
de comitês locais ou regionais para discutir a questão ambiental, bem 
como não ter política explícita quanto à não utilização de materiais e 
insumos oriundos de exploração ilegal de recursos naturais.

Figura 01. Nível de implanta-
ção do indicador Compromisso 
com a melhoria da qualidade 
ambiental. 

Figura 02. Frequência das respostas aos pa-
râmetros do indicador compromisso com a 
melhoria da qualidade ambiental. 

Figura 1
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Figura 2
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67%
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Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).

4.2 Educação e Conscientização Ambiental

As empresas B, F, H e J permaneceram com suas respostas TI, en-
quanto as indústrias A, I, K e L foram elevadas de EI para TI. As empresas 
C e D responderam o indicador NA, mas suas respostas foram ajustadas 
para ND. A empresa E deixou de ser ND para ser ED. A empresa G teve sua 
resposta deslocada de TI para ED. A síntese desses resultados, indicada 
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na Figura 03, demonstra que o indicador Educação e Conscientização 
Ambiental está TI em 67%, ED em 17% e ND em 16% das empresas.

 
Figura 03. Nível de implanta-
ção do indicador educação e 
conscientização ambiental. 

Figura 04. Frequência das respostas aos pa-
râmetros do indicador educação e conscien-
tização ambiental.
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S
67%

N
33%

Parâmetro 3

Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).

A Figura 04 demonstra que tal resultado reflete um ponto forte, 
identificado pelo parâmetro 1, que é o fato de 83% das empresas desen-
volverem periodicamente campanhas internas de redução do consumo 
de água e de energia. Os pontos fracos aparecem nos parâmetros 2 e 3. 
Um terço das empresas não realizam campanhas internas periódicas de 
educação com base nos princípios dos 3 Rs (redução, reutilização e reci-
clagem), bem como não desenvolvem campanhas internas periódicas de 
educação para o consumo consciente.

4.3 Gerenciamento dos Impactos sobre o Meio Ambiente e do Ciclo de 
Vida de Produtos e Serviços

Apenas as empresas F e H estão com o indicador TI. As outras dez 
indústrias tiveram suas respostas rebaixadas. Isso demonstra desejo das 
empresas em desenvolver adequadamente esse indicador, mas as exi-
gências impostas pelos parâmetros de avaliação demonstram que a re-
alidade atual da gestão ambiental é outra. O fechamento dos resultados, 
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indicado na Figura 05, demonstra que esse indicador está ED em 75%, TI 
em 17%, e EI em 8% das empresas.

Figura 05. Nível de implan-
tação do indicador Gerencia-
mento dos Impactos sobre o 
Meio Ambiente e do Ciclo de 
Vida de Produtos e Serviços.

Figura 06. Frequência das respostas aos pa-
râmetros do indicador Gerenciamento dos 
Impactos sobre o Meio Ambiente e do Ciclo 
de Vida de Produtos e Serviços. Figura 5
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Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).

Como se verifica na Figura 06, dentre os pontos fortes, destacam-se 
as respostas dadas ao parâmetro 6, aonde todas as empresas declaram 
priorizar a contratação de fornecedores que comprovadamente tenham 
boa conduta ambiental. Cita-se também as respostas ao parâmetro 1, em 
que 83% das empresas possuem plano de emergência ambiental, e pa-
râmetro 3, aonde 75% das empresas contam com programa de gerencia-
mento de resíduos ou reciclagem de materiais pós-consumo. 

Os pontos fracos estão evidenciados pelas respostas aos parâmetros 
2 e 4, que são críticas para um nível adequado de implantação desse in-
dicador. Como indica o parâmetro 2, 58% das empresas não têm política 
e sistema de monitoramento voltado à gestão da logística e da frota de 
veículos. Pelo parâmetro 4, verifica-se que 58% das empresas não dis-
cutem com empregados, consumidores e clientes, fornecedores e comu-
nidade os impactos ambientais causados por seus produtos e serviços; 
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4.4 Sustentabilidade da Economia Florestal

Pela Figura 07, em dois terços das empresas esse indicador não se 
aplica (NA). Em 25%, o mesmo encontra-se TI, e em 8%, está PI. 

Figura 07. Nível de implantação 
do indicador Sustentabilidade 
da Economia Florestal.

Figura 08. Frequência das respostas aos 
parâmetros do indicador Sustentabilidade 
da Economia Florestal. Figura 7
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Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).

Possivelmente os motivos que levaram a maioria das empresas a de-
clararem que tal indicador não se aplica à realidade do setor sucroener-
gético são as respostas dadas aos parâmetros 2 e 3 indicados na Figura 
08, os quais são críticos para um melhor nível de implantação do indica-
dor. A Figura 08 revela que 67% das empresas declararam não incentivar 
seus fornecedores a buscar a certificação florestal (parâmetro 2) e não 
priorizar e/ou apoiar seus fornecedores na busca da sustentabilidade 
das florestas (parâmetro 3). Seguindo os critérios de tabulação de da-
dos, o indicador Sustentabilidade da Economia Florestal foi excluído do 
ranking que apresenta o estágio de implantação da dimensão meio am-
biente nas empresas pesquisadas. 

4.5 Minimização de Entradas e Saídas de Materiais

Quatro empresas tiveram suas respostas ajustadas, seguindo os cri-
térios de tabulação de dados. A empresa B e J tiveram suas respostas 
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elevadas de EI para TI. A empresa H teve sua resposta rebaixada de TI 
para EI e a indústria G de TI para ED. A síntese dos resultados, indicada 
na Figura 09, revela que o indicador Minimização de Entradas e Saídas 
de Materiais está EI em 59%, TI em 25%, PI em 8% e ND em 8% das em-
presas pesquisadas. 

Figura 09. Nível de 
implantação do indicador 
Minimização de entradas e 
saídas de materiais.

Figura 10. Frequência das respostas aos parâ-
metros do indicador Minimização de entradas 
e saídas de materiaisFigura 9
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Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).

O resultado referido é reflexo das respostas dadas aos parâmetros 
de avaliação. A Figura 10 demonstra que todas as empresas possuem al-
ternativas para o uso de fontes de energia renovável (parâmetro 1) e sis-
tema de monitoramento com metas específicas para aumento da eficiên-
cia energética (parâmetro 3); 92% possuem sistema de monitoramento 
com metas específicas para redução do consumo de água (parâmetro 
4) e sistema de monitoramento com metas específicas para redução da 
redução de resíduos sólidos (parâmetro 5). Entretanto, as repostas ao 
parâmetro 6 indicam que 58% das empresas não contam com sistema 
de monitoramento com metas específicas para redução da redução da 
emissão de CO2 e outros gases do efeito estufa.
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4.7 Estágio das Empresas na Dimensão Meio Ambiente

Fechados os indicadores da Dimensão Meio Ambiente, infere-se o es-
tágio desta dimensão nas empresas pesquisadas. O Quadro 02 apresenta o 
resultado da pontuação alcançada por cada uma das indústrias nos indica-
dores. A Figura 11 demonstra os resultados percentuais da implantação da 
dimensão nas empresas pesquisadas. Ao se excluir o indicador Sustentabi-
lidade da Economia Florestal do ranking final, o total de pontos possível na 
dimensão meio ambiente passou a ser 40. Percebe-se, no Quadro 02, que 
apenas a empresa F atingiu tal resultado. Portanto, pode-se afirmar que 
nessa empresa a dimensão meio ambiente está totalmente implantada (TI), 
ou seja, em 8% das indústrias pesquisadas. Pela pontuação das empresas 
H e B, 25% da amostra, afirma-se que a dimensão meio ambiente está em 
implantação (EI). Em cinco empresas (A, G, I, K e L), 42% da amostra, a di-
mensão meio ambiente está parcialmente implantada (PI), e em três (C, D 
e E), devido à baixa pontuação alcançada, a dimensão meio ambiente está 
apenas em discussão (ED). Esses resultados são apresentados na Figura 11.

Quadro 02. Estágio das Empresas na 
Dimensão Meio Ambiente

Figura 11. Nível de implantação da di-
mensão Meio Ambiente.

Empresas
Pontuação nos 

Indicadores
Classicação na 

Dimensão*
EMPRESA  A 23 PI
EMPRESA  B 32 EI
EMPRESA  C 11 ED
EMPRESA  D 11 ED
EMPRESA  E 11 ED
EMPRESA  F 40 TI
EMPRESA  G 21 PI
EMPRESA  H 37 EI
EMPRESA  I 21 PI
EMPRESA  J 32 EI
EMPRESA  K 23 PI
EMPRESA  L 23 PI

DIMENSÃO MEIO AMBIENTE                                                  
(04 indicadores; Máximo 40 pontos)

* É definida pela pontuação nos indicadores:                                           
0 ≤ ND ≤ 7; 8 ≤ ED ≤ 15; 16 ≤ PI ≤ 27; 28 ≤ EI ≤ 39; TI = 40 

Fonte: dados da pesquisa (2011). Fonte: dados da pesquisa (2011).
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Os resultados apresentados revelam que as indústrias do setor su-
croenergético em Goiás demonstram compromisso com a melhoria da 
qualidade ambiental, pois onze das doze usinas possuem política am-
biental formalizada, políticas específicas de preservação da biodiversi-
dade e projetos de conservação de áreas protegidas e/ou de proteção 
a animais ameaçados. Nessas empresas, a participação do profissional 
responsável pela área do meio ambiente nas decisões estratégicas revela 
a relevância da questão ambiental para o negócio, tanto que dez empre-
sas (83%) dispõem de processos para mapear e analisar sistemicamente 
a melhoria da qualidade ambiental. A indicação de que o indicador Edu-
cação e Conscientização Ambiental está totalmente implantado em dois 
terços (67%) das empresas confirma que as indústrias estão buscando 
enraizar a consciência ambiental em todo o corpo funcional. Isso é evi-
denciado pelo fato de a maioria das empresas realizarem periodicamen-
te campanhas internas para tratar de temas relacionados à preservação 
ambiental (como redução do consumo de água e de energia e consumo 
consciente) e campanhas com base nos princípios dos 3 Rs (redução, 
reutilização e reciclagem).

No entanto, a comparação dos resultados desta pesquisa com as 
abordagens da gestão ambiental propostas por Barbieri (2007), indicam 
que apenas nas indústrias F e H, a gestão ambiental pode ser considera-
da estratégica. Nessas empresas, as respostas aos parâmetros de avalia-
ção dos indicadores permitem perceber postura proativa, ações preven-
tivas e antecipatórias e atividades ambientais disseminadas por todas as 
áreas da organização e na cadeia produtiva (BARBIERI, 2007). 

Nas empresas B e J, a gestão ambiental enquadra-se na abordagem 
preventiva, pois as respostas aos parâmetros de avaliação dos indica-
dores indicam postura proativa, mas as ações são predominantemente 
corretivas e preventivas e não são disseminadas pela cadeia produtiva 
(BARBIERI, 2007). Nas demais oito indústrias, a gestão ambiental pode 
ser classificada dentro da abordagem de controle, pois as ações são tipi-
camente reativas, localizadas no setor produtivo e pouco disseminadas 
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por outras áreas das empresas (BARBIERI, 2007). Nessas empresas não 
existem ações voltadas à disseminação de práticas de gestão ambiental 
junto à cadeia de fornecedores. Este resultado alinha-se aos achados de 
Ferreira (2013).

Dessas empresas, sete falham no que tange ao gerenciamento dos 
impactos de seus produtos e serviços sobre o meio ambiente, pois não 
declaram ter política e sistema de monitoramento da frota de veículos. 
Isso revela que nessas empresas não há acompanhamento da compac-
tação do solo provocada pelo tráfego de máquinas pesadas durante o 
plantio, tratos culturais e colheita (ANDRADE, 2009). Essas empresas 
também não discutem com empregados, consumidores e clientes, for-
necedores e comunidade os impactos ambientais causados por seus 
produtos e serviços. Portanto, elas deixam de envolver seus principais 
stakeholders nas discussões de seus impactos ambientais. Tal aspecto re-
vela um ponto a melhorar, pois sabe-se que os stakeholders influenciam 
positiva ou negativamente o desempenho do negócio (BARBIERI, 2007).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do ponto de vista de uma gestão ambiental responsável, os resultados 
gerais desse trabalho indicam que as usinas pesquisadas têm procurado 
diminuir o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente, como foi 
encontrado por Andrade (2010) e Ferreira (2013). No entanto, verificou-se 
que em muitos temas a gestão ambiental das empresas pesquisadas é falha. 

Um terço das empresas não participa de comitês locais ou regionais 
para discutir a questão ambiental com o governo e a comunidade, e 58% 
delas não incluem empregados, clientes, fornecedores e comunidade na 
discussão dos impactos ambientais de seus produtos e serviços. Quan-
do as empresas não mapeiam as demandas atuais e/ou futuras desses 
stakeholders, não podem, por consequência, desenvolver ações para an-
tecipá-las ou mesmo atendê-las, deixando de criar um diferencial estra-
tégico perante seus concorrentes (BARBIERI, 2007).
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Como a maioria das empresas não possui sistema de controle e mo-
nitoramento da frota de veículos (caminhões, máquinas, colheitadeiras), 
o estabelecimento de metas para acompanhamento dos níveis de com-
pactação do solo e de suas propriedades físicas fica prejudicado. Altera-
ções das propriedades físicas do solo impactam em redução de produ-
tividade e no aumento de processos erosivos (SEVERIANO et al., 2010). 
Outro aspecto desfavorável é que 58% das empresas não estipula metas 
de emissões de poluentes gasosos e outros gases de efeito estufa na at-
mosfera, apesar de tais emissões já estarem parametrizadas no Brasil 
(MACEDO et al., 2004). 

Este trabalho contribui para a expansão dos estudos em RSE no Bra-
sil, ampliando o uso dos indicadores Ethos de RSE em empresas não as-
sociadas ao referido Instituto. Ao identificar os pontos fracos da gestão 
ambiental nas empresas pesquisadas, esta pesquisa fornece subsídios 
às empresas quanto ao planejamento e implementação de uma gestão 
ambiental mais eficiente, conforme preceitua as abordagens preventiva 
e estratégica de Barbieri (2007). 

Sugere-se que futuras pesquisas continuem explorando a temática 
da gestão ambiental no setor sucroenergético em Goiás, a fim de avançar 
nos resultados que ora este trabalho evidencia. Por exemplo, novos tra-
balhos podem utilizar duas ou mais técnicas de coletas de dados (já que 
este utilizou apenas o questionário) e aumentar o poder amostral para 
que os resultados possam ser induzidos para todas as empresas em Goi-
ás. Além disso, aplicando medidas específicas do setor sucroalcooleiro, 
como os indicadores de sustentabilidade ambiental da agroindústria da 
cana-de-açúcar propostos por Andrade (2009), novos trabalhos pode-
rão investigar em maior profundidade se, de fato, o indicador sustenta-
bilidade da economia florestal não se aplica ao setor sucroenergético, 
como declararam a maioria das empresas pesquisadas. Isso é relevan-
te porque existem questionamentos sobre o uso dos recursos naturais 
na cultura e no processamento da cana-de-açúcar (ESPÍRITO SANTO; 
 ALMEIDA, 2007).
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Capítulo IX

DINÂMICA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 
POR AGRICULTORES FAMILIARES: CONDIÇÕES 

PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
EM ASSENTAMENTOS RURAIS

–
Gabriel Medina 

Javier Godar
–

APRESENTAÇÃO

Este artigo analisa o papel dos agricultores familiares na dinâmi-
ca de desmatamento da Amazônia. Especificamente, o artigo avalia: i) 
o desmatamento causado e os resultados socioeconômicos alcançados 
por agricultores familiares e fazendeiros e, ii) as condições da política 
agrária que favorecem o desenvolvimento sustentável em assentamen-
tos rurais. Com base no estudo de quatro municípios da região da Ro-
dovia Transamazônica, o trabalho revela que agricultores familiares po-
dem gerar melhores resultados socioeconômicos e também paisagem 
mais diversa e estável do que grandes fazendeiros. No município com 
condições favoráveis, as propriedades com menos de 200 ha se consoli-
daram, a taxa de desmatamento líquido anual caiu para 0,03% da área 
municipal e o índice de Gini para a concentração de renda foi menor 
(0,41). Nesse município os agricultores contam com maior proximidade 
da estrada principal, solos com boa aptidão agrícola, baixa concentração 
fundiária e acesso a políticas agrícolas apropriadas. 

1 INTRODUÇÃO

O avanço da fronteira agrícola e o consequente desmatamento pro-
movido por madeireiros e grandes fazendeiros são bem conhecidos na 
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Amazônia (GIBBS et al., 2015; NEPSTAD et al., 2014; GOLLNOW; LAKES, 
2014; RODRIGUES et al., 2009; SOARES-FILHO et al., 2006; FEARNSIDE, 
2005). Um número considerável de estudos também revelou a parti-
cipação de agricultores familiares no desmatamento e na fragmenta-
ção da paisagem (ROZON et al., 2015; BONINI; PESSOA; JUNIOR, 2013; 
 LUDEWIGS et al., 2009; BRANDÃO; SOUZA JR., 2012). 

Não obstante, estudos recentes têm chamado atenção para o fato 
de que agricultores familiares desmatam menos do que grandes pro-
dutores e, em longo prazo, têm potencial para estabelecer um mosaico 
de diferentes sistemas produtivos que contribui para a estabilização da 
paisagem (MACEDO et al., 2013; MAYWALD; JÚNIOR, 2013; CALANDINO 
et al., 2012; GODAR et al., 2012a). No entanto, ainda há pouco conheci-
mento sobre as condições que podem favorecer a consolidação dos agri-
cultores familiares e da paisagem (ROZON et al., 2015; MEDINA et al., 
2015; SILVA et al., 2013; BARNI et al., 2012).

O desmatamento na Amazônia é particularmente severo ao longo 
das principais estradas de penetração (SOARES-FILHO, 2004), entre as 
quais a Rodovia Transamazônica (BR 230) é um exemplo emblemático. 
Na década de 1970, o governo federal brasileiro começou a promover a 
abertura da fronteira amazônica, tendo como um dos eixos principais a 
construção da Transamazônica (SANTOS-SOUZA, 2014). O apoio inicial 
do Estado priorizou a colonização por pequenos produtores, fomentan-
do a produção e a comercialização, principalmente no período de 1970 a 
1974. Depois, a falta de investimentos conduziu à degradação paulatina 
das condições favoráveis aos pequenos colonos e o Estado passou a in-
centivar grandes fazendas de gado e outros empreendimentos de gran-
de escala (SANTOS-SOUZA, 2014). O processo contínuo de acúmulo de 
terras transformou vastas áreas em fronteiras capitalistas controladas 
por grandes proprietários (PACHECO, 2012).

Como consequência, são dois os tipos de colonos predominantes na 
Transamazônica: agricultores familiares que praticam agricultura anu-
al, plantio de cultivos perenes e criação de animais; e fazendeiros que 
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praticam criação extensiva de gado (KIRBY et al., 2006). Os resultados 
ambientais e socioeconômicos dos colonos variam consideravelmente 
em razão das diferenças no tamanho das propriedades, da força de tra-
balho, da capacidade de investimento e da atividade adotada (GODAR et 
al., 2012b). Este artigo analisa o papel dos agricultores familiares na di-
nâmica de desmatamento e conservação da Amazônia. Especificamente, 
o artigo avalia: i) o desmatamento causado e os resultados socioeconô-
micos alcançados por agricultores familiares e fazendeiros e, ii) as con-
dições das políticas agrária e agrícola que favorecem o desenvolvimento 
sustentável em áreas de colonização e assentamentos. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os assentamentos rurais no Brasil são o resultado da política de co-
lonização e reforma agrária implementada pelo INCRA como resposta a 
movimentos sociais de trabalhadores rurais sem-terra que lutam pelo 
cumprimento da função social da terra no país. Existem no Brasil 969.296 
famílias assentadas nos 9.277 assentamentos espalhados por todo o país 
(INCRA, 2015). Como resultado da política de colonização e reforma agrá-
ria, praticamente um em cada cinco agricultores familiares brasileiros é 
assentado pelo INCRA (MEDINA et al., 2015). A sustentabilidade ambiental 
das áreas de colonização e assentamentos é fundamental para a o futuro 
da política brasileira de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar. 

A Amazônia abriga 39% dos assentamentos criados no Brasil, que so-
mam 81% da área destinada à reforma agrária no país (ALENCAR et al., 
2016). Parte importante das famílias assentadas na Amazônia está em pro-
jetos de colonização implementados principalmente na década de 1970, 
como foi o caso da colonização da Rodovia Transamazônica que é analisa-
da neste trabalho. O estudo dos projetos de colonização mais antigos pode 
trazer lições fundamentais para os assentamentos mais recentes.

A literatura sobre como agricultores familiares assentados pelo INCRA 
participam do desmatamento é controversa. Alguns estudos revelaram a 
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influência dos pequenos produtores na fragmentação da paisagem e dos 
assentamentos rurais nos índices de desmatamento regionais (CALDAS 
et al., 2010; BRANDÃO; SOUZA JR., 2012). Não obstante, um estudo recen-
te mostrou que 72% do desmatamento observado em assentamentos na 
Amazônia são feitos em polígonos maiores que 10 ha e não condizentes 
com os padrões de desmatamento anual dos clientes da reforma agrária 
assentados e, sim, com fazendeiros (ALENCAR et al., 2016).

No entanto, ainda há pouco conhecimento sobre a dinâmica do 
desmatamento nos assentamentos, sobre os resultados socioeconômi-
cos alcançados pelos assentados, assim como sobre as condições que 
favorecem o desenvolvimento sustentável em áreas de colonização e as-
sentamentos da Amazônia. Esses temas são tratados neste artigo como 
contribuição de um estudo de caso para a construção do conhecimento 
sobre o assunto.

3 METODOLOGIA

Os municípios selecionados são caracterizados por diferentes tipos 
de atores e sistemas de produção: i) Medicilândia, dominado por agricul-
tores familiares com 71% de suas propriedades abaixo de 200 ha e um dos 
principais produtores de cacau do Estado do Pará; ii) Brasil Novo, carac-
terizado pela criação de gado em propriedades médias, com 65% entre 
200 e 600 ha; e iii) Anapu e Pacajá, com maior proporção de propriedades 
acima de 600 ha (54% e 69%, respectivamente), principalmente voltadas 
para a criação extensiva de gado. Enquanto a colonização de Medicilândia 
e Brasil Novo foi feita principalmente por imigrantes do sul do Brasil, na 
colonização de Anapu e Paca já predominaram nordestinos.

Para responder ao primeiro objetivo específico, os dados sobre a per-
formance ambiental foram obtidos a partir do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE) e adaptados do trabalho de Godar et al. (2012b) 
para 8.281 propriedades rurais georreferenciadas em uma série temporal 
cobrindo os anos de 1986, 1991, 1999 e 2007. O estudo considerou o limite 
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dos quatro municípios e dos assentamentos do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) nesses municípios. Sobre os resul-
tados socioeconômicos e ambientais, foram sistematizados dados secun-
dários sobre PIB, IDH, Gini e desmatamento e conservação de floresta. Os 
dados socioeconômicos foram obtidos a partir de informações do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria de Estado 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Pará (SEPOF), e do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Para o segundo objetivo específico, sobre as condições que favo-
recem o desenvolvimento sustentável, foram analisadas a distância da 
estrada principal, a aptidão dos solos, as dinâmicas de concentração 
fundiária e de realocação de agricultores familiares em áreas distantes 
da estrada e as políticas agrícolas acessadas pelos agricultores. Dados 
sobre crédito (do Banco da Amazônia), sobre projetos de assentamento 
(do INCRA) e da literatura permitiram fazer a relação entre as políticas 
públicas e os resultados da colonização.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Desmatamento causado e resultados socioeconômicos

a) Desmatamento causado
Medicilândia obteve melhor performance ambiental considerando 

o menor desmatamento e a maior conectividade de áreas remanescen-
tes de floresta (Tabela 1). Ao longo dos anos, em Medicilândia, os agri-
cultores familiares criaram paisagens estáveis, formadas por diferentes 
mosaicos de cobertura vegetal, incluindo pastagem, cultivos perenes e 
florestas primária e secundária. Em 1991, Medicilândia foi o município 
estudado com maior desmatamento, tendência revertida a partir de 
1999, quando a taxa líquida anual caiu para 0,03% da área municipal. 
Essa redução observada em Medicilândia não aconteceu nos três muni-
cípios dominados pela pecuária, que mantiveram ou aumentaram sua já 
alta taxa de desmatamento. 
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Nos quatro municípios estudados, colonos com propriedades maio-
res que 100 ha foram responsáveis por mais de três quartos do desmata-
mento total observado. Em particular, as 275 propriedades dos grandes 
fazendeiros (maiores que 600 ha) representaram 28,1% do desmata-
mento total enquanto as 4.547 propriedades dos agricultores familia-
res foram responsáveis por 23,2% (GODAR et al., 2012a). Em média, as 
fazendas de gado acumularam desmatamento de 555 ha cada, cerca de 
20 vezes a área média desmatada em uma propriedade familiar. Os agri-
cultores familiares não desmatam a maior parte de suas propriedades 
na região estudada, apesar de seu pequeno tamanho relativo (em média, 
38% da área de cada propriedade menor que 100 ha foram desmatados) 
(GODAR et al., 2012a). 

Tabela 1. Principais indicadores de performance ambiental nos municípios 
estudados.

Medicilândia Brasil Novo Anapú Pacajáa

Desmatamento (km2)b 1.806,9 (21,8%) 2.408,1 (37,8%) 1.836,2 (15,5%) 4.330,4 (36,5%)

Desmatamento 
per capita (ha)b 6,6 13,4 9,0 10,8

Rebanho bovino 
(1000 cabeças)c 127,4 (1,0%) 257,4 (2,0%) 132,3 (1,0%) 271,1 (2,1%)

Cacau (1000 Ton)c 14,3 (37,6%) 2,3 (6,0%) 0.4 (1.1%) 1.0 (2.7%)

Banana (1000 Ton)c 51,3 (9,3%) 4,6 (0,8%) 21,6 (3,9%) 14,4 (2,6%)

Café (Ton)c 7574 (45,5%) 221 (1,3%) 350 (2,1%) 140 (0,8%)

Área de floresta 
central/core área 
(300 m de distância) d

342,5 (70,6%) 54,5 (22,8%) 234,5 (63,4%) 227,7 (51,1%)

Conectividade (500 
m de distância) d 0,11 (48,6%) 0,07 (28,3%) 0,11 (31,1%) 0,07 (27,7%)

a. Apenas 53,7% de Pacajá foram mapeados; logo, áreas centrais de floresta e área contínua em 
produção não correspondem a todo o município. Os demais indicadores são boas medidas dos 
valores municipais, pois são calculados por unidade de área.
b. INPE (2011). Calculado no mesmo ano do trabalho de campo, 2007.
c. IBGE (2006). Porcentagem em relação ao Estado do Pará mostrada entre parêntesis.
d. Adaptado de Godar et al. 2012a.
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b) Resultados socioeconômicos
Em relação à performance socioeconômica, a pesquisa mostrou que 

os agricultores com menos de 200 ha conseguiram se consolidar em Me-
dicilândia, controlando mais de 70% da área colonizada (Tabela 2). Para 
o município de Medicilândia, com predomínio de agricultores familiares, 
a renda per capita e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são 
maiores do que nos demais municípios caracterizados por pecuária ex-
tensiva. A distribuição da renda gerada é também mais equitativa, pois 
o índice Gini para a concentração de renda apresenta valor mais baixo 
do que em qualquer outro município ou do que a média da região. A 
estratégia de produção diversificada do agricultor familiar oferece in-
gresso mais regular a um número maior de famílias do que a produção 
em grande escala.

Também as receitas médias dos empregados, dos empregadores e dos 
trabalhadores autônomos diferem muito menos em Medicilândia do que 
nos outros municípios. No caso extremo de Pacajá, um empregador ganha 
20 vezes mais do que um empregado, enquanto que em Medicilândia a 
diferença é de só duas vezes. A porcentagem de população abaixo da linha 
da pobreza é também mais baixa em Medicilândia, em comparação com os 
municípios com maior número de grandes produtores. Em termos de saú-
de, a mortalidade da população de Medicilândia é a menor da região es-
tudada, apesar de o município contar com o mesmo número de unidades 
de saúde do que os demais. A taxa de alfabetização é melhor e a taxa de 
abandono da escola primária está entre as menores da Transamazônica. 

Tabela 2. Caracterização geral dos municípios estudados.

Medicilândia Brasil Novo Anapú Pacajá

Área (km2) 8.274 6.368 11.858 11.858

Densidade populacionala

(habitantes/ km2)
3,3 2,8 1,7 3,4

Tamanho inicial do lote 
predominante

100 ha
100 e 

500 ha
100 e 500-
3.000 ha

100 e 500-
3.000 ha
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Investimentos iniciais pelo INCRA Alto Alto Baixo Baixo

% atual de áreas colonizadas com 
propriedades com menos de 200 ha

71,1 35,0 46,4 30,6

% atual de áreas colonizadas com 
propriedades entre 200 e 600 ha

8,3 46,3 10,5 28,5

% atual de áreas colonizadas com 
propriedades maiores que 600 ha

20,6 18,7 43,1 40,9

PIB per capita (R$)b 11.835 5.265 9.910 4.271

IDHc 0,71 0,67 0,65 0,66

IDH (renda)c 0,66 0,61 0,56 0,58

Índice de Ginid 0,41 0,46 0,48 0,53

a. Baseado em IBGE (2006). 
b. SEPOF (2007).
c. PNUD Brasil. URL: <http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php>.
d. Calculado usando <http://www.wessa.net/co.wasp> e informação da SEPOF (2007).

4.2 Condições que favorecem o desenvolvimento sustentável 

A variação da performance entre os diferentes municípios sugere 
que existem condições favoráveis para o desenvolvimento da agricultura 
familiar em Medicilândia que não estão presentes nos outros três mu-
nicípios. Nesta seção, são apresentadas essas condições e é analisada a 
forma como elas estão sendo promovidas pelas políticas públicas.

a) Distância da estrada
Medicilândia é o único município em que a margem da estrada prin-

cipal (a Rodovia Transamazônica) é principalmente ocupada por agri-
cultores familiares, tal como planejado durante a criação da rodovia 
(Figura 1). Nos outros municípios, onde predominam médios e grandes 
fazendeiros, os agricultores familiares perderam 38 a 55% das áreas si-
tuadas a até 20 km da rodovia. Nesses municípios, os colonos foram ven-
dendo seus lotes a medida em que a fertilidade dos solos cultivados com 
plantios anuais foi diminuindo, o que favoreceu o avanço das fazendas 
de criação de gado. Os municípios dominados pela pecuária de grande 

(continuação)

http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php
http://www.wessa.net/co.wasp


Gabriel Medina e Javier Godar

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  255

escala apresentam alta porcentagem de pequenos produtores situados a 
mais de 20 km da rodovia, onde o acesso à saúde, à educação e ao merca-
do é difícil. Em Pacajá, apenas 45% das propriedades menores que 200 
ha estão próximas à estrada, em contraste com quase 80% em Medici-
lândia (Figura 1). 

Figura 1. Tamanho médio das propriedades versus 
a distância linear para a rodovia nos quatro municí-
pios estudados.

Fonte: Adaptado de Godar (2009).

Ao manter áreas com bom acesso, os agricultores familiares de Me-
dicilândia reduziram os efeitos indesejados descritos na teoria do vazio 
demográfico nas áreas de colonização (BROWDER et al., 2008), conse-
guindo maior capacidade de competição e maiores chances de sucesso. 
Em contraste, os Projetos de Assentamento (PA) implantados a partir de 
1990 estão situados a uma média de 29,8 km da rodovia. Já os assenta-
mentos do tipo Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) são im-
plantados ainda mais distantes da estrada, em média a 46,4 km.
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b) Aptidão dos solos
Desde o início da construção da Rodovia Transamazônica, Medici-

lândia foi considerada a área de colonização com melhor vocação agríco-
la, e a estrada foi desviada para se beneficiar de sua terra roxa (Nitossolo 
vermelho eutrófico) (SIPAM, 2004). Os estudos da época já revelavam a 
existência de extensas áreas de solos férteis particularmente na área em 
que hoje está Medicilândia (FALESI 1972). A terra roxa em Medicilândia 
corresponde a uma área de 58.400 ha situada nos dois lados da rodovia 
(SIPAM, 2004) e é considerada um solo rico em nutrientes e bem estru-
turado, ideal para o cultivo de cacau (DIAS et al., 2015). O cacau contri-
bui decisivamente para situar Medicilândia no topo do PIB per capita da 
Transamazônica (Tabela 2).

A terra roxa aparece em pequenos trechos em Brasil Novo, e de for-
ma mais esparsa em Pacajá, mas não existe em Anapú. No entanto, nas 
vizinhanças dos municípios de Altamira, Uruará e Senador José Porfí-
rio existem pelo menos cinco grandes áreas de terra roxa, cada uma va-
riando entre 2.600 ha e 69.600 ha. Mas, diferentemente de Medicilândia, 
nos outros municípios essas áreas não foram usadas para agricultura 
familiar e sim para fazendas de gado e outros grandes empreendimentos 
agrícolas. No caso de Altamira, maior município da região, com a maior 
área contínua de terra roxa (69.600 ha), a maior parte da área vem sen-
do usada para a criação de gado há muitas décadas, em um sistema de 
produção extensivo em que a qualidade do solo é relativamente menos 
importante para o sucesso da atividade.

A Tabela 3 mostra a quantidade e a porcentagem, por município, das 
propriedades abaixo de 200 ha que estão situadas total ou parcialmente 
em terra roxa. A distribuição de bons solos para a agricultura familiar, 
especialmente de terra roxa, é muito melhor em Medicilândia, onde es-
tão acessíveis para quase um terço dos agricultores familiares e apenas 
para quatro por cento dos grandes produtores. Além disso, eles estão 
situados a menos de 15 km da rodovia, oferecendo boas condições para 
o escoamento da produção. 
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Tabela 3. Fertilidade do solo em pequenas e grandes propriedades por 
município.

Medicilândia Brasil Novo
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Terra roxa estruturada 
(Nitossolo vermelho 
eutrófico)

7,1 32,4 4,1 0,1 2,0 0,2

Solo aluvial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Argissolo vermelho-
amarelo distrófico

12,0 15,3 17,3 41,2 30,5 35,8

Gleissolo háplico 
eutrófico

0,9 0,0 2,6 1,3 0,0 1,3

Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico

0,9 1,3 6,8 0,0 0,0 0,0

Latossolo amarelo 
distrófico

78,5 50,3 69,1 57,4 67,6 62,6

Neossolo litólico 
distrófico

0,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0

Plintossolo 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afloramentos 
de rochas

0,0 0,0
0,0

0,0 0,0 0,0

Água 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

Anapú Pacajá

%
 d

o 
m

un
ic

íp
io

%
 e

m
 p

ro
pr

ie
da

de
s 

m
en

or
es

 q
ue

 2
00

 h
a

%
 e

m
 p

ro
pr

ie
da

de
s 

m
ai

or
es

 q
ue

 2
00

 h
a

%
 d

o 
m

un
ic

íp
io

%
 e

m
 p

ro
pr

ie
da

de
s 

m
en

or
es

 q
ue

 2
00

 h
á

%
 e

m
 p

ro
pr

ie
da

de
s 

m
ai

or
es

 q
ue

 2
00

 h
a

Terra roxa estruturada 
(Nitossolo vermelho 
eutrófico)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Solo aluvial 0,4 0,0 1,0 0,1 0,2 1,1
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Anapú Pacajá
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Argissolo vermelho-
amarelo distrófico

79,4 64,5 41,4 83,6 89,7 80,0

Gleissolo háplico 
eutrófico

0,1 0,9 0,2 0,0 0,0 0,0

Latossolo Vermelho-
Amarelo distrófico

2,0 3,9 1,7 1,4 0,0 0,0

Latossolo amarelo 
distrófico

16,1 30,5 55,3 14,9 10,0 19,0

Neossolo litólico 
distrófico

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Plintossolo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Afloramentos 
de rochas

1,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Água 0,9 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0

Fonte: Os solos foram classificados segundo o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras 
da EMBRAPA (RAMALHO FILHO; BEEEK, 1995) a partir do uso de imagens de satélite do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para 8.281 propriedades rurais georreferenciadas a partir 
de trabalho de campo realizado em 2012.

O resultado deve-se menos à extraordinária abundância de bons so-
los (a terra roxa ocupa apenas 7,1% de Medicilândia) do que ao plane-
jamento inicial que garantiu essas áreas para os agricultores familiares. 
Ao contrário, em Brasil Novo e em Pacajá a composição relativa do solo é 
basicamente a mesma para grandes e pequenos produtores, em geral ca-
racterizada por Latossolo amarelo distrófico. Em Anapú, a composição 
é um pouco melhor para agricultores familiares, que possuem a maior 
proporção de Argissolo vermelho-amarelo distrófico e um pouco menos 
de Latossolo amarelo distrófico, embora nenhum desses solos apresente 
condições tão boas quanto a terra roxa. Medicilândia apresenta a maior 

(continuação)
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porcentagem de propriedades com, pelo menos, 20% de solos com boa 
ou muito boa aptidão agrícola para a agricultura familiar (35,0% das 
propriedades), muito mais do que nos outros três municípios, nos quais 
essa aptidão varia: 2,1% em Brasil Novo, 0% em Anapú e 1,3% em Pacajá. 

Apesar da importância da qualidade do solo para o desempenho dos 
agricultores, a escolha de solos férteis e com boa estrutura não tem sido 
priorizada na escolha de áreas para a criação de novos assentamentos. 
Os novos assentamentos na região de estudo estão situados ou planeja-
dos predominantemente para áreas de solos pobres, pois 0% foi classifi-
cado como de boa ou muito boa aptidão agrícola, e só 22,7% foram clas-
sificados como de aptidão agrícola regular para a agricultura familiar 
(GODAR, 2009). Essa tendência é ainda mais marcante para os assen-
tamentos tipo PDS do que para os PA, apesar de o PDS corresponder a 
uma nova modalidade de assentamento voltada para a sustentabilidade 
socioambiental e concebida para oferecer condições adequadas para as 
famílias. Os PA apresentam porcentagem de solos com aptidão regular 
de 26,2%, mas nos PDS ela decresce para 14,5%. Tanto nos PA como nos 
PDS, a maioria dos solos é classificada como ruim ou muito ruim.

c) Controle da concentração fundiária
Os indicadores socioeconômicos e ambientais positivos de Medi-

cilândia estão relacionados com a maior proporção de agricultores fa-
miliares que sofreu menos com a concentração fundiária ao longo das 
últimas décadas. A Tabela 4 mostra que a atual distribuição de terras 
na Transamazônica é resultado de um intenso processo de acumulação 
na área de estudo. O coeficiente de Gini para a concentração fundiária 
em toda a região pesquisada aumentou quatro vezes desde a coloniza-
ção inicial, enquanto o tamanho médio das propriedades é 80% maior 
do que na colonização inicial, quando as propriedades de 100 ha foram 
priorizadas pelo INCRA. Não obstante, a concentração fundiária tem 
sido bastante desigual entre os municípios. Medicilândia, onde a agri-
cultura familiar ainda predomina, apresenta o menor índice de Gini para 



DINÂMICA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA POR AGRICULTORES FAMILIARES

260  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

concentração fundiária (0,32), e a média das 50 maiores propriedades, 
assim como a área contínua de fazendas, é claramente menor do que em 
municípios dominados pelas fazendas de gado. 

A tendência para a concentração fundiária também se reflete na dis-
tribuição da propriedade da terra. Propriedades com menos de 100 ha 
representam 54,9% do total, mas ocupam apenas 22,8% das áreas colo-
nizadas. Por outro lado, grandes fazendeiros controlam mais de um ter-
ço da área total estudada, mesmo representando pouco mais de três por 
cento do número total de propriedades. Um grande proprietário ocupa, 
em média, o espaço utilizado por 25 agricultores familiares. Mas essa 
tendência geral também aparece com intensidades diferentes, depen-
dendo do município. Enquanto em Medicilândia as propriedades com 
menos de 200 ha somam cerca de 95% do total e 70% da área coloniza-
da, propriedades maiores são mais numerosas em outros municípios e a 
área ocupada varia de 30% a 46%, respectivamente. Nos municípios em 
que predominam agricultores familiares (Medicilândia) ou pecuaristas 
médios (Brasil Novo), o tamanho médio da propriedade de uma família 
de agricultores é 30% maior do que em Anapú e Pacajá, onde, apesar 
da menor fertilidade do solo, grandes fazendeiros estão mais presentes.

A concentração fundiária é liderada por fazendeiros criadores de 
gado. Um levantamento de 93 propriedades na mesma região de estu-
do (GODAR et al., 2012a) mostrou que, em 2007, os proprietários com 
até 100 ha mantiveram o tamanho de suas áreas em relação ao tamanho 
original, com perda de apenas 1,3 ha por propriedade, em média. Já os 
grandes proprietários aumentaram suas terras em 30,6; 97,8 e 614,8 ha 
por propriedade em relação àqueles com propriedades entre 100 e 200 
ha, 200-600 ha e maiores que 600 ha, respectivamente. O tamanho das 
propriedades e o seu aumento em comparação com o tamanho inicial-
mente obtido/ocupado por cada colono tiveram correlação altamente 
positiva, tanto para todas as propriedades estudadas (R2=0,62, α=0,01), 
quanto apenas para aqueles que mudaram seu tamanho (R2=0,96, 
α=0,01). 62,5% das propriedades que aumentaram de tamanho ao longo 
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do tempo têm a criação de gado como única atividade, respondendo por 
88,7% do aumento total da área. 

A falta de controle público sobre a região permitiu que grandes fa-
zendeiros promovessem um intenso processo de concentração fundiária 
e a expulsão de pequenos agricultores. Como consequência, a fronteira 
está se expandindo perpendicularmente à Rodovia Transamazônica em 
uma dinâmica viciosa, na qual os agricultores familiares, particularmen-
te as novas gerações, migram por conta própria e passam a ser posseiros 
de terras ou são alocados em novos assentamentos. 

Tabela 4. Avaliação da concentração fundiária e posse de terras por município.

Medicilândia Brasil Novo Anapú* Pacajá*
Área 

estudada

Co
nc

en
tr

aç
ão

 fu
nd

iá
ri

a

Colonização 
original

Média do tamanho 
da propriedade

99 ± 14 129 ± 106 n.a. n.a. n.a.

Gini 0,08 0,25 n.a. n.a. 0,14**

Dados atuais

Média do tamanho 
da propriedade

133 ± 262 224 ± 263 166 ± 584 220 ± 480 179 ± 472

Gini 0,32 0,45 0,57 0,61 0,53

Tamanho médio 
das 50 maiores 
propriedades

626 724 3.034 1.822 3.277

Tamanho máximo 
das propriedades

6.933 3.267 32.633 10.265 32.633

Tamanho máximo 
das áreas contínuas 
em produção

1.928 7.806 25.341 14.518 27.551

Po
ss

e 
da

 te
rr

a

Número de 
propriedades

≤ 100 ha 931 (52,4%) 376 (31,0%) 2348 (64,2%) 892 (54,6%)
4547

(54,9%)

100-200 ha 758(42,7%)
506(41,8%) 1024

(28,0%)
397

(24,3%)
2685

(32,4%)

200-600 ha 61(3,4%)
281(23,2%) 180

(4,9%)
252

(15,4%)
774

(9,4%) 

>600 ha 26(1,5%) 48(4,0%) 108 (2,9%)
93

(5,7%)
275

(3,3%)
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Medicilândia Brasil Novo Anapú* Pacajá*
Área 

estudada

Po
ss

e 
da

 te
rr

a

Área ocupada

≤ 100 ha 81,3 (34,5%) 32,6 (12,0%) 160,6 (26,4%) 62,2 (17,3%)
336,7

(22,8%)

100-200 ha 86,3 (36,6%) 62,4(22,9%) 122,4 (20,1%)
48,2

(13,4%)
319,3

(21,6%)

200-600 ha 19,5(8,3%)
125,7(46,2%) 63,8

(10,5%)
102,3

(28,4%)
311,3

(21,1%)

>600 ha 48,7 (20,6%) 50,5 (18,7) 262,4 (43,1%) 147,3 (40,9%)
508,9

(34,5%)

Desvio 
Padrão 
Médio (ha) ± 

≤ 100 ha 87 ± 11 87 ± 10 68 ± 24 70 ± 23 74 ± 22

100-200 ha 114 ± 16 123 ± 21 119 ± 21 121 ± 25 119± 21

200-600 ha 320 ± 114 447 ± 103 354 ± 120 406 ± 108 402± 118

>600 ha 1.872 ± 1.227 1.052 ± 678 2.430 ± 2.486 1.583 ± 1.348 1.850± 1873

Fonte: Adaptado de GODAR (2009). 
* As propriedades parcialmente situadas em Anapú e Pacajá e as propriedades vizinhas pertencentes 
aos] municípios de Senador José Porfírio e Portel que foram alocadas para Anapú e Pacajá segundo 
sua produção principal para o propósito desta análise. 
** Obtido de LUDEWIGS et al. (2009).

d) Favorecimento da constituição de uma sociedade de agricul-
tores familiares

Agricultores familiares precisam de bons solos para produzir e boas 
condições para comercializar a sua produção. Mas é também fundamen-
tal que tenham a oportunidade de construir vida social, estabelecer re-
lações com seus pares, exercer sua cultura e influenciar a vida política 
em seus municípios (WANDERLEY, 2014). Apesar da implementação 
precária e de uma visão tecnocrática e simplificadora, esse aspecto foi 
considerado no desenho original do projeto de colonização, que contava 
com agrovilas, agrópolis e rurópolis buscando facilitar a integração so-
cial (SANTOS SOUZA, 2014).

Melhorando o desenho original das áreas de colonização, nas últi-
mas décadas algumas famílias de Medicilândia, originalmente alocadas 
em áreas mais distantes da estrada, começaram a vender seus lotes para 

(continuação)
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comprar parcelas menores de terra roxa próximas à estrada e ao núcleo 
urbano. Hoje é bastante comum que agricultores próximos da cidade 
subdividam seu lote inicial de 100 ha em parcelas menores e vendam 
parte das parcelas para outros pequenos agricultores interessados em 
investir principalmente em cacau (DIAS et al., 2015). Como consequên-
cia desse processo, Medicilândia tem hoje mais agricultores familiares 
vivendo próximos à sede do município, com bons solos, boas receitas e 
com acesso ao mercado e aos serviços da sede municipal. 

Depois de 40 anos, a agrovila que deu lugar à criaçao de Medici-
lândia foi transformada pelos próprios agricultores em uma agrópolis 
de fato. Os agricultores desenvolveram um modelo mais adequado do 
que o original ao estabelecer-se de forma radial em torno da cidade, 
maximizando o aproveitamento do espaço. Assim, nas proximidades de 
Medicilândia, o modelo original de colonização espinha-de-peixe (qua-
drado) evoluiu parcialmente para lotes dispostos de forma orgânica em 
torno da cidade (desenho radial), aproveitando melhor a divisão do es-
paço e facilitando o acesso ao núcleo urbano para maior quantidade de 
agricultores. 

Graças à sua grande representatividade no município e boa organi-
zação política, os agricultores familiares de Medicilândia, representados 
pelo Sindicado dos Trabalhadores Rurais, conseguem eleger vereadores 
e influenciar eleições para a prefeitura (SANTOS SOUZA, 2014). Em ter-
mos culturais, a Festa do Cacau e a Festa dos Agricultores Familiares já 
são tradicionais no município e estão entre as principais manifestações 
da cultura local. O cenário de criação de uma sociedade de agricultores 
familiares em Medicilândia contrasta fortemente com as atuais políticas, 
que se restringem a criar assentamentos isolados, baseados na disponi-
bilidade de terras públicas ou no baixo preço de terras privadas com-
pradas pelo INCRA em áreas com acesso limitado. Também os assenta-
mentos do tipo PA ainda não incorporaram o modelo radial em relação 
à sede do assentamento e à sede do município e seguem sendo criados 
em modelos “quadrados” com grande variabilidade de condições entre 



DINÂMICA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA POR AGRICULTORES FAMILIARES

264  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

parcelas dentro do mesmo assentamento, apesar de todas as dificulda-
des já identificadas. A situação de Medicilândia não se repete nos demais 
municípios, onde a agricultura familiar tende a ser marginalizada da so-
ciedade local. 

e) Disponibilidade de políticas agrícolas no pós-assentamento
Os quatro municípios estudados foram atendidos pela assistência 

técnica pública oferecida pela Empresa de Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Emater) em condições muito parecidas. A diferença de Me-
dicilândia está no fato de que a consolidação do segmento familiar e a 
vocação da região para o cultivo do cacau levaram a Comissão Executiva 
do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) a instalar uma área de referên-
cia no município. A Ceplac realiza pesquisas para a produção de cacau, 
distribui sementes e mudas melhoradas para os agricultores e também 
oferece assessoramento técnico para plantio, manejo e beneficiamento 
do cacau.

Com relação ao crédito, a criação da modalidade do Fundo Constitu-
cional do Norte (FNO) Especial voltado para agricultores familiares, foi 
uma conquista do movimento social da região, que hoje está incorpora-
do ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Po-
naf) (SANTOS SOUZA, 2014). Um total de 14.443 agricultores familiares 
acessou créditos do FNO Especial, enquanto apenas 1.702 famílias capi-
talizadas acessaram o FNO convencional (IBGE, 2006). A despeito disso, 
os grandes fazendeiros receberam 1,2 vez mais recursos em termos ab-
solutos do que os familiares e, em média, uma família capitalizada re-
cebeu 10,3 vezes mais recursos do FNO do que um agricultor familiar 
(IBGE, 2006).

Os agricultores familiares na Transamazônica acessaram cerca 
de 15% mais recursos para a criação de gado do que para a produção 
agrícola (R$ 56 milhões contra R$ 49 milhões) (IBGE, 2006). Essa di-
ferença foi ainda maior se se tomar em conta que o FNO Especial para 
a agricultura envolveu a compra compulsória de cabeças de gado. Nos 
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municípios dominados pelas grandes fazendas, mais crédito foi desti-
nado para o gado do que para a agricultura (Brasil Novo 1,6 vez; Anapú 
1,8 vez). O caso de Pacajá é ainda mais extremo, porque devido à alta 
quantidade de créditos para gado e a supostas irregularidades o crédito 
foi suspenso temporariamente. Em contraste, em Medicilândia o crédito 
para a agricultura foi 1,7 vez maior do que para o gado. Isso se deve prin-
cipalmente ao fato de os agricultores estarem suficientemente capitali-
zados para acessar o FNO convencional e investir no plantio de cacau, já 
que o Pronaf tem financiado principalmente gado. Também por isso, en-
tre os quatro municípios estudados, Medicilândia recebeu 40% de todo 
o recurso acessado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando as condições são favoráveis, os sistemas produtivos dos 
agricultores familiares geram melhor resultado socioeconômico e pai-
sagem mais diversa, em geral com mais áreas de floresta, do que os 
grandes produtores. Os resultados revelam que os agricultores familia-
res do município de Medicilândia tiveram melhores condições naturais 
para seu desenvolvimento, que foram aproveitadas para o estabeleci-
mento de sistemas produtivos de sucesso, que resistiram à expansão 
da criação extensiva de gado por grandes produtores. Como consequ-
ência, o índice de Gini para a concentração de renda foi o menor entre 
os municípios analisados (0,41). As propriedades com menos de 200 
ha se consolidaram e representam 95% do total e 70% da área coloni-
zada e a taxa de desmatamento líquido anual caiu para 0,03% da área 
municipal em 2007, criando uma paisagem diversificada em vez da mo-
nocultura com escasso componente florestal característica da criação 
extensiva de gado. 

As condições que influenciam o sucesso dos agricultores familiares 
incluem acesso, qualidade do solo, favorecimento das relações sociais e 
políticas agrícolas pós-assentamento. Em Medicilândia, quase 80% das 
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propriedades estão a menos de 20 km da rodovia; 35% das propriedades 
têm, pelo menos, 20% de solos com boa ou muito boa aptidão agríco-
la; o índice de Gini para a concentração fundiária não passou de 0,32; 
os agricultores familiares têm expressão política e cultural e receberam 
40% do volume de crédito dos municípios estudados com 1,7 vez mais 
recursos para agricultura do que para pecuária.

Esses resultados contribuem para os esforços que buscam com-
preender as condições que ameaçam ou favorecem a consolidação dos 
agricultores familiares e da paisagem da Amazônia (ALENCAR, et al., 
2016; BARNI et al., 2012; ROZON et al., 2015). O trabalho também refor-
ça estudos que têm chamado atenção para o fato de que agricultores 
familiares desmatam menos do que grandes produtores e, em longo 
prazo, podem estabelecer um mosaico de diferentes sistemas produ-
tivos que contribui para a estabilização da paisagem (MACEDO et al., 
2013; MAYWALD; JÚNIOR, 2013; CALANDINO et al., 2012; GODAR et al., 
2012a). Políticas públicas acertadas são fundamentais para o estabe-
lecimento de condições favoráveis ao desenvolvimento da agricultura 
familiar (MEDINA et al., 2015). 

Os esforços de desenvolvimento regional devem considerar o pla-
nejamento do uso do espaço para otimizar as chances de sucesso dos 
agricultores. Novas pesquisas são necessárias para o zoneamento das 
áreas da Amazônia com condições favoráveis ao estabelecimento da 
agricultura familiar a serem priorizadas tanto pelo governo quanto pe-
los movimentos sociais de luta pela reforma agrária. A consolidação de 
agricultores familiares pode contribuir para o desenvolvimento socio-
econômico da região e para a estabilização da paisagem, reduzindo a 
expansão de atividades de alto impacto ambiental como a pecuária ex-
tensiva e a consequente realocação sucessiva dos pequenos agricultores 
para novas fronteiras. 
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APRESENTAÇÃO

O capítulo trata da análise da produção de leite no Território da Es-
trada de Ferro em Goiás, no período de 2002 a 2014. A análise foi feita em 
três subperíodos (2002 a 2003, 2004 a 2008 e 2009 a 2014) para os qua-
torze municípios do território. O objetivo é explicar que fatores contri-
buíram para o elevado crescimento da produção de leite desse território 
no referido período. Para tanto, utilizou-se a metodologia dos índices de 
Shift-Share para identificar a taxa R de crescimento da produção a cada 
subperíodo, bem como quantificar a participação do efeito produtivida-
de e do efeito expansão do rebanho no crescimento da produção. A taxa 
efeito produtividade (EP) mede incrementos produtivos decorrentes de 
investimentos e aprimoramento da produção, e a taxa efeito expansão 
do rebanho (ERR) retrata os incrementos de produção decorrentes da 
aquisição de novos animais. Os resultados indicam pequena variação de 
0,0809% da produção no primeiro subperíodo, expressivo aumento de 
37,075% no segundo subperíodo, provocado pela expansão do rebanho 
em 31,0757% e aumento de 14% no terceiro período, provocado, em maior 
parte, pelo efeito produtividade. Conclui-se que existe grande heteroge-
neidade entre os produtores da região, decorrente da não especialização 
produtiva, uma vez que a produção leiteira é tratada como subproduto de 
uma produção voltada preponderantemente para o gado de corte.



ANÁLISE DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE LEITE NO TERRITÓRIO RURAL...

274  ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO

1 INTRODUÇÃO

O Território Rural da Estrada de Ferro, situado no estado de Goiás, 
tem a maior parte de sua produção agropecuária baseada na criação de 
gado, e devido a fatores econômicos e climáticos a produção de laticínios 
assumiu papel importante na economia das cidades que o compõem. 
Esse território foi definido pelos Conselhos Estaduais de Desenvolvi-
mento Rural Sustentável, a partir de critérios estabelecidos pelo Minis-
tério de Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Trata-se de um território composto por quatorze municípios pre-
sentes nas microrregiões de Goiânia e Pires do Rio, são eles: Bonfinó-
polis, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Leopoldo de Bulhões, Cristianó-
polis, Gameleira de Goiás, Orizona, Palmelo, Pires do Rio, Santa Cruz de 
Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Silvânia, Urutaí e Vianópolis. Uma 
das particulares desses municípios é a forte presença da agricultura 
familiar, que exerce relevante papel nos resultados dos indicadores 
da atividade leiteira, uma vez que a grande maioria desses municípios 
conta com estabelecimentos para fabricação de laticínios (CASTRO, 
2013). O crescimento da participação da produção de leite do territó-
rio da Estrada de Ferro, de 5,93% em 2001 para 10,51% em 2014, na 
produção total do Estado de Goiás, demonstra os resultados positivos 
de uma produção leiteira oriunda de uma quantidade considerável de 
produtores familiares.

Considerando a necessidade de se conhecer melhor a produção de 
leite no Estado de Goiás, especialmente numa importante região forma-
da tipicamente por produtores familiares, este estudo explora os dados 
referentes à produção e ao rebanho leiteiro do Território da Estrada de 
Ferro, tendo por objetivo explicar que fatores contribuíram para o ele-
vado crescimento da produção de leite dessa região no período entre 
2002 a 2014. 



 Heloísio Caetano Mendes et al.

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  275

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Aspectos históricos da produção de leite brasileira

A produção de leite no Brasil, historicamente, sofreu muitas interfe-
rências de políticas, como o tabelamento de preços ocorrido a partir da 
década de 1980. Nas décadas de 1960 e 1970, a interferência econômica 
prevaleceu de outra maneira, e a produção foi impulsionada pela inten-
sificação do crédito rural.

Segundo Gomes (1999), a década de 1990 foi marcada, principal-
mente, pela liberação do preço em 1991 e pela abertura econômica ao 
mercado internacional, situação pontuada pela instalação do MERCO-
SUL. Essa conjuntura exigiu nova postura dos produtores.

O plano Real, iniciado no governo Itamar Franco e consolidado no 
governo Fernando Henrique Cardoso, possibilitou a estabilidade da mo-
eda e o aumento de renda da população, que culminaram com aumento 
na demanda de produtos lácteos no Brasil. Esses três pontos incentiva-
ram a modernização da produção de leite brasileira.

2.2 A pecuária leiteira no Território da Estrada de Ferro

Segundo a Embrapa (2001), o agronegócio do leite e seus derivados 
exerce papel importante no que se refere a suprir alimentos e gerar em-
prego e renda para a população. Segundo Queiroz (2010), o crescimento 
da produção de leite em Goiás tem sido menor do que em alguns outros 
Estados: o autor compara, por exemplo, o crescimento de Goiás ao de 
Santa Catarina, e verifica que o crescimento de Goiás foi, pelo menos, 5 
pontos percentuais menor no ano de 2009.

A constatação de que o crescimento da produção de leite em Goiás 
tem sido inferior à de outros Estados, que também demonstram condi-
ções favoráveis, leva à conclusão de que é necessário conhecer melhor a 
produção nesse Estado. O Território da Estrada de Ferro é uma impor-
tante região produtora do Estado Goiás, com forte presença de produção 
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familiar. A importância dessa região na produção de leite não reside ape-
nas no fato de sua participação na produção total de Goiás ter passado 
de 5,93% em 2001 para 10,51% no ano de 2014, mas também pelo fato de 
concentrar quantidade considerável de produtores familiares.

Segundo o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável 
(MDA, 2010), há elevada produção de leite na região e elevado número de 
produtores rurais familiares. Dentre os vinte municípios maiores produ-
tores de leite de Goiás, três estão na região da Estrada de Ferro: Orizona, 
Silvânia e Bela Vista de Goiás. De acordo com a Sectec (2010), dos 9.490 
imóveis rurais da região, 7.127 são constituídos por propriedades com 
áreas até 4 módulos fiscais, ou seja, 75,1% das propriedades constituem 
pequenas propriedades rurais, de acordo com a Lei Federal nº 8.629/93, 
que define assim as propriedades com até essa quantidade de módulos.

2.3 A pecuária leiteira no contexto do estudo

A pecuária leiteira constitui uma cadeia produtiva heterogênea na 
produção brasileira. Segundo Aleixo e Souza (2001), é importante a ado-
ção de tecnologias com vistas a reduzir a heterogeneidade dos sistemas 
produtivos, principalmente entre pequenos produtores. Contudo, Alei-
xo, Souza e Ferraudo (2007, p. 2168) deixam claro que “minimizar a hete-
rogeneidade produtiva não significa padronizar sistemas de produção, e 
sim torná-los sustentáveis, cada um dentro de sua realidade”.

Um dos principais fatores que permitem inferir que gargalos pode-
riam ser sanados para que se pudesse aperfeiçoar a produção, é o fato 
de que a produção é muito heterogênea. Outro fato é que nem todos os 
municípios dispõem de laticínios para compra do leite e alguns outros 
municípios destacam-se pela existência de mercado para o consumo do 
leite, além da possibilidade de venda direta para laticínios, por exem-
plo. Observa-se que apesar dessa escassez de compradores locais, to-
dos os municípios goianos produzem leite, com variadas quantidades e 
qualidades. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8629.htm
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Outro fator que pode interferir na produção de leite é a alimentação 
do gado, já que em Goiás predomina na produção leiteira a pastagem em 
produção extensiva, onde a sazonalidade predomina sobre a quantidade 
e a qualidade do pasto; contraponto à produção intensiva, na qual o gado 
é alimentado em sistema de confinamento com rações e preparadas para 
beneficiar em maior grau a produção e reduzir a interferência da sazona-
lidade. Com relação à raça dos animais, predomina no Estado animais da 
ração nelore, que é melhor adaptada ao abate do que para a produção de 
leite, pois o foco, neste caso, é a produção de carne. Assim, muitas vezes, 
a produção do leite é entendida como um subproduto do bezerro.

Sobre esse contexto, Jank e Galan (1998, p. 180), apud Castro (2014), 
afirmam:

Na produção primária prevalece uma forte heterogeneidade, existin-
do desde o produtor especializado (que se utiliza de raças leiteiras 
puras, alimentação, sanidade e manejo adequados, equipamentos de 
ordenha e refrigeração, em que a grande variável de sucesso é a ex-
ploração de economias de escala) até o produtor de gado de corte, 
para o qual o leite é um subproduto do bezerro capaz de gerar uma 
pequena renda mensal.

Apesar dessas características, que no contexto brasileiro não se 
restringem apenas à Região da Estrada de Ferro, segundo Jank e Galan 
(1998), o leite é genericamente competitivo. Apesar da presença de ele-
mentos que beneficiam a produção, tais como: disponibilidade de ter-
ra, sol e água, essa característica do leite decorre da falta de elementos 
que possam tornar mais eficiente sua produção, eliminando a presença 
de gargalos que levam a produção primária de leite a ser dominada por 
produtores com baixa especialização e com interesses divididos entre 
a venda sazonal de pequenos volumes com baixo custo e qualidade, e a 
venda de animais mestiços de corte. Essas são características bastantes 
presentes na Região da Estrada de Ferro, e desprivilegiam a produção 
de leite.
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A heterogeneidade poderá ser melhor compreendida a partir da aná-
lise da variação da produção através dos índices que irão decompor a taxa 
anual de produção (R) em Efeito Expansão do Rebanho (EER) e em Efeito 
Produtividade (EP). A análise dos índices permitirá um fator de compa-
ração temporal da heterogeneidade que normalmente é característica de 
cadeias com alto grau de participação de pequenos produtores. 

METODOLOGIA

Utilizou-se a metodologia dos índices de Shift-share para verificar 
a participação dos fatores efeito escala e efeito expansão na produção 
de leite, visando elucidar a variação regional da produção de leite no 
Território da Estrada de Ferro em termos de produtividade e expansão 
do rebanho. O efeito escala refere-se ao aumento de produtividade, nor-
malmente associado a incrementos de tecnologia, e o efeito expansão do 
rebanho refere-se ao componente que afeta a produção, diretamente re-
lacionado com a aquisição de novos animais ou com o redirecionamento 
de animais para a produção láctea.

Trata-se de uma pesquisa documental (GIL, 2002) que utiliza da-
dos sem tratamento analítico em sua formatação ou exposição, obtidos 
a partir do sistema Sidra IBGE, que dentre outros, fornece dados refe-
rentes ao rebanho e à produção de leite. Informações complementares 
foram obtidas dos trabalhos Arranjo Produtivo Local Lácteo da Região 
da Microrregião da Estrada de Ferro (2010) e Competitividade do Siste-
ma Agroindustrial do Leite (1998). Tais informações auxiliaram na inter-
pretação dos dados obtidos pela aplicação da metodologia dos índices 
Shift-share, principalmente no que se refere aos efeitos produtividade e 
expansão do rebanho no contexto. Também auxiliaram a compreender 
em mais profundidade o caráter heterogêneo da produção de leite no 
Território da Estrada de Ferro em Goiás. 

Para o cálculo dos índices, considerou-se o período de 2002 a 2014, 
dividido em 3 subperíodos heterogêneos: 2002 a 2003, 2004 a 2008 e 



 Heloísio Caetano Mendes et al.

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  279

2009 a 2014. Diverso do que se poderia conjecturar, a divisão desse perí-
odo em subperíodos com extensões diferentes não enviesa o resultado, 
pois o índice é calculado e analisado a cada período anual. Observa-se 
que intervalos de tempo com extensões diferentes também ocorreram 
em Siqueira (2013). A definição do período intermediário, de 2004 a 
2008, justifica-se porque ele reflete o intervalo de tempo que marca o 
período superavitário da balança comercial de lácteos do Brasil, que 
começou em 2004 e encerrou-se em 2008 (SIQUEIRA, 2013). Nos três 
subperíodos, utilizou-se o índice de crescimento decomposto em efeito 
escala e em efeito expansão do rebanho para saber qual deles afetou 
mais o crescimento da produção de leite no Território estudado em todo 
o período considerado.

Calcula-se a taxa média anual de variação da produção do j-esimo 
município, em porcentagem ao ano no período, conforme a fórmula 1:

(01)

A taxa anual média de variação da produção (R) pode ser decom-
posta em Efeito Produtividade (EP) e Efeito Expansão (EER), que soma-
dos compõe R. (IGREJA, CARMO, et al., 1982), conforme a fórmula 2: 

r=VjtA− Vj0 Vjt−Vj0r+VjtAR−VjtAVjt−V (02)

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Município de Bela Vista de Goiás

Segundo dados do IBGE, nos anos de 2002 e 2003, o município de 
Bela Vista de Goiás possuía a maior produção de leite do Território Rural 
da Estrada de Ferro, com produção de 30,13 mil litros no primeiro ano e 
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de 30,26 mil litros no segundo. Nesses anos, a participação da produção 
de leite no território foi de 20,5% e 20,2%, respectivamente. A produção 
de leite teve pequeno crescimento, medido por uma taxa R de 0,2155%. 
Essa taxa foi impulsionada principalmente pelo efeito expansão do reba-
nho (EER) de 0,2240%. Já a taxa referente ao efeito produtividade (EP) 
foi negativa em 0,0085%, conforme mostra a Figura 1. Segundo dados 
do IBGE, a produção teve crescimento anual de 130 mil litros de leite, 
impulsionado principalmente pela expansão do rebanho em 100 cabe-
ças. Houve decréscimo de produtividade, como apresentado pelo efeito 
produtividade e um pequeno crescimento da taxa anual de produção. 

Figura 1. Taxa anual de crescimento por município, decom-
posto em efeito produtividade (EP) e em efeito expansão do 
rebanho (EER) – 2002 a 2003. 

Fonte: dados da pesquisa (2016).

No segundo período, de 2004 a 2008, o município participava no 
primeiro ano com 19,4% e no último ano, com 11% da produção do ter-
ritório da Estrada de Ferro. Percebe-se uma forte queda de 8,4 pontos 
percentuais nessa participação. Nota-se que o município iniciou o perío-
do como o maior produtor de leite e terminou em terceiro lugar, ficando 
atrás de Orizona com 24,5% e Silvânia com 15,7%. 

Segundo IBGE, a produção de leite em 2004 foi de 30,8 mil litros e 
no ano de 2008 foi de 32,967 mil litros. Isso aponta para um crescimento 
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da taxa R em 3,4581%, resultante de uma taxa EER de 3,7294% e uma 
taxa EP de -0,2713%. Tal resultado indica que o crescimento da produ-
ção deve-se ao aumento do rebanho. Isso é mostrado na Figura 2. Nes-
se período, conforme a Figura 2, identifica-se que o município teve um 
crescimento percentual proporcional pequeno em relação aos demais 
municípios do Território, exceto em relação a Caldazinha. 

No terceiro, de 2009 a 2014, o município continuou como terceiro 
maior produtor no primeiro ano, juntamente com Santa Cruz de Goiás, 
com produção de 30 mil litros de leite. Em 2014, a produção ultrapassa 
71 mil litros de leite, levando Bela Vista de Goiás a segunda maior pro-
dução do Território, com participação de 18,3%. A análise estrutural di-
ferencial revela, nesse período, crescimento expressivo de 53,8397% da 
taxa R, formado por 33,4643% da taxa EP e 20,3755% da taxa EER. Isso 
indica que o crescimento deve-se, principalmente, ao efeito produtivi-
dade (EP), que foi superior ao efeito expansão do Rebanho (EER), con-
forme mostra a Figura 3. Nesse período, Bela Vista de Goiás teve o maior 
percentual de aumento em relação à taxa R, do território. 

4.2 Município de Bonfinópolis

A Figura 1 mostra, por meio da análise Shift-Share, que no período de 
2002 a 2003, a taxa R de crescimento da produção de leite do município 
de Bonfinópolis foi de 2,2534%, resultado de uma taxa EER de 3,2962% 
e uma taxa de EP de -1,0428%. O pequeno aumento da produção de leite 
do primeiro para o segundo ano, de 85 mil litros, foi devido à expansão 
do rebanho, uma vez que houve redução na taxa de produtividade. 

A Figura 2 mostra que no segundo período, de 2004 a 2008, a taxa 
R de crescimento da produção de leite de Bonfinópolis foi de 34,2715%. 
Esse valor é resultado de uma taxa EER de 29,3463% e uma taxa EP de 
4,9253%, indicando que o expressivo aumento da produção de 2,080 mil 
litros em 2004 para 3,750 mil litros em 2008 foi ocasionado fortemente 
pela expansão do rebanho, como no primeiro período. Porém, nesse pe-
ríodo, a taxa EP relativa ao efeito produtividade passou a ser positiva. 
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Figura 1. Taxa Anual de Crescimento por Município, de-
composto em Efeito Produtividade (EP) e em Efeito Expan-
são do Rebanho (EER) – 2004 a 2008. 

Fonte: dados da pesquisa (2016).

Observando a Figura 3, referente ao período de 2009 a 2014, a aná-
lise indica uma taxa R de crescimento da produção de leite de 0,6734%, 
resultado de uma taxa EER de -1,9166% e uma taxa EP de 2,59%. Nota-se 
que o pequeno aumento da produção deve-se ao efeito produtividade, 
uma vez que houve redução da taxa efeito expansão do rebanho (EER). 

4.3 Município de Caldazinha

No primeiro período, de 2002 a 2003, o crescimento da produção de 
leite do município de Caldazinha, apurado pela taxa R foi de 1,19%. Segun-
do dados do IBGE, em 2002 foram 5,430 mil litros produzidos, enquanto 
que em 2003 foi de 5,560 mil litros. Tal crescimento decorre de uma taxa 
EER de 0,9378% e uma taxa EP de 0,2522%. Conforme mostra a Figura 1, o 
efeito expansão do rebanho (EER) teve maior participação no crescimen-
to da produção de leite de Caldazinha do que o efeito produtividade (EP), 
pois este permaneceu praticamente inalterado nesse período. 

No segundo período, de 2004 a 2008, a taxa R de crescimento da 
produção de leite de Caldazinha foi de 1,3579%, formada pela taxa EER 
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de 1,7358% e pela taxa EP de -0,3779%. Nesse período, Caldazinha teve a 
menor taxa anual de crescimento de todo o Território Rural da Estrada 
de Ferro. Como no primeiro período, o crescimento da produção de leite 
está baseado no efeito expansão do rebanho (EER), pois houve redução 
do efeito produtividade (EP), conforme mostra a Figura 2. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, conforme mostra a Figura 3, Calda-
zinha também apresenta um pequeno crescimento de sua produção, com 
uma taxa R de 4,9439%. Tal resultado é formado pela taxa ERR de 4,3026% 
e pela taxa EP de 0,6412%. Segundo dados do IBGE, a produção de leite de 
Caldazinha em 2009 foi de 5,448 mil litros e em 2014 foi de 6,000 mil litros. 

Figura 3. Taxa Anual de Crescimento por Município, de-
composto em Efeito Produtividade (EP) e em Efeito Expan-
são do Rebanho (EER) – 2009 a 2014.

Fonte: dados da pesquisa (2016).

4.4 Município de Leopoldo de Bulhões

Pode-se observar na Figura 1 que no período de 2002 a 2003, o mu-
nicípio de Leopoldo de Bulhões apresentou o taxa R de crescimento de 
sua produção de leite de -2,3435%, formada por taxa EER de -2,1997% e 
taxa EP de -0,1438%. Em termos nominais, segundo o IBGE, a produção 
de leite de Leopoldo de Bulhões passou de 7,340 mil litros em 2002 para 
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7,000 mil litros em 2003. Esse resultado foi influenciado principalmente 
pela redução da taxa de efeito de expansão do rebanho (EER). 

No segundo período, de 2004 a 2008, conforme a Figura 2, Leopoldo 
de Bulhões teve um expressivo crescimento de sua produção, apresen-
tando taxa R de 43,9246%, resultante da taxa EER de 40,9963% e da taxa 
EP de 2,9283%. O crescimento da produção de leite de 7,000 mil litros 
em 2004 para 14,500 mil litros em 2008, segundo dados do IBGE, é o 
maior do período de todo o território Rural da Estrada de Ferro, o qual 
deve-se ao grande crescimento do efeito expansão do rebanho (EER). 

No terceiro período, conforme mostra a Figura 3, de 2009 a 2014, a 
taxa R de crescimento da produção de leite do município foi de 10,0964%, 
formada por uma taxa EER de 8,0915% e uma taxa EP de 2,0049%. O 
crescimento da produção 2,800 mil litros de leite no período, segundo 
dados do IBGE, deve-se em maior parte ao efeito da expansão do reba-
nho (EER), conforme ocorreu também nos períodos anteriores.

4.5 Município de Cristianópolis 

No período de 2002 a 2003, conforme mostra a Figura 1, a produção 
de leite do município de Cristianópolis cresceu à taxa R de 3,7020%, re-
sultado de uma taxa EER de 1,0227% e uma taxa EP de 2,6792%. O peque-
no aumento da produção nesse período, de 230 mil litros de leite, segun-
do dados do IBGE, deve-se, especialmente, ao efeito produtividade (EP). 

No segundo período, de 2004 a 2008, a Figura 2 mostra que a pro-
dução de leite de Cristianópolis cresceu à taxa R de 38,5622%, o sétimo 
maior crescimento dentre todos os municípios do Território da Estrada 
de Ferro. Tal resultado é formado pela taxa EER de 32,2730% e taxa EP 
de 6,2892%. Assim, o aumento de 3,073 mil litros de leite do município 
no período, segundo dados do IBGE, deve-se preponderantemente ao 
efeito expansão do rebanho (ERR).

Observando a Figura 3, no terceiro período, de 2009 a 2014, verifica-
-se que a produção de leite de Cristianópolis aumentou à taxa anual R de 
2,4695%, composta pela taxa EER de 1,8756% e taxa de EP de 0,5939%. 
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Tal crescimento indica aumento na produção no período de 300 mil li-
tros de leite, segundo dados do IBGE, que ao que se percebe, foi provoca-
do principalmente pelo efeito expansão do rebanho (EER). 

4.6 Município de Gameleira de Goiás

No primeiro período, de 2002 a 2003, os dados do IBGE indicam que 
a produção de leite do município de Gameleira de Goiás reduziu-se em 
34 mil litros. Conforme mostra a Figura 1, a taxa anual R nesse período 
foi de -0,3390%, resultante de uma taxa de EER negativa de 4,1737% e 
uma taxa de EP de 3,8348%. Apesar da redução da taxa anual R na pro-
dução, provocada pela forte redução da taxa EER, percebe-se aumento 
da taxa EP (efeito produtividade), o que indica aumento da eficiência da 
produção nesse período. 

A Figura 2 mostra que no segundo período, de 2004 a 2008, a pro-
dução de leite de Gameleira de Goiás cresceu à uma taxa R de 24,0967%, 
composta pela taxa EER de 16,7338% e pela taxa EP de 7,3629%. Ob-
serva-se, assim, que a grande produção de leite desse município nesse 
período, deve-se, fortemente, à expansão do rebanho.

Observando a Figura 3, percebe-se que no terceiro período, de 2009 
a 2014, a produção de leite de Gameleira de Goiás cresceu à taxa R de 
14,6343%, composta por uma taxa EER de 11,6477% e uma taxa EP de 
2,9866%. A produção de leite nesse período, segundo dados do IBGE, au-
menta em 2,450 mil litros, fortemente influenciada pelo efeito expansão 
do rebanho (EER). 

4.7 Município de Orizona 

No primeiro período, de 2002 a 2003, conforme mostra a Figura 1, 
a taxa R de crescimento da produção de leite no período do município 
de Orizona foi de apenas 1,0790%, composta pela taxa EER de 0,7651% 
e taxa EP de 0,3144%. No segundo período, de 2004 a 2008, a produção 
de leite de Orizona salta de 27 mil litros para 73 mil litros (IBGE). No 
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início do período, a participação da produção desse município no total 
produzido pelo Território Rural da Estrada de Ferro era de 17% e no final 
passou a ser de 24,5%. Tal crescimento elevou a posição de Orizona no 
ranking de produtores de leite do território de segundo para o primeiro 
maior produtor. A taxa R crescimento da produção de leite do municí-
pio nesse período foi 64,4294%, sendo influenciada principalmente pela 
expansão do rebanho com taxa EER de 63,0288% e uma ínfima taxa de 
efeito de produtividade de 1,4006%, conforme mostra a Figura 2.

No último período, de 2009 a 2014, a produção de leite de Orizona 
passa de 77,500 mil litros para 82,500 mil litros (IBGE), mas a participa-
ção em relação ao total produzido pelo Território Rural da Estrada de 
Ferro cai de 26,2% para 21,3%. A taxa de crescimento R da produção de 
leite nesse período foi de 3,1754%, sendo o efeito expansão do rebanho 
de -0,4825% e o efeito produtividade de 3,6579%. Percebe-se que nesse 
período o aumento da taxa R foi impulsionado pelo efeito produtividade, 
uma vez que a taxa que mede o efeito expansão do rebanho foi negativa, 
conforme mostra o Gráfico 3.

4.8 Município de Palmelo 

A produção de leite do município de Palmelo no primeiro período, 
de 2002 a 2003, passou de 607 mil para 611 mil litros (IBGE), representan-
do apenas 0,4% da produção total do território. A taxa R de crescimento 
da produção de leite foi de 0,3289%, influenciada por uma taxa EER de 
0,4942% e uma taxa EP negativa de 0,1653%, conforme mostra a Figura 1.

No segundo período, de 2004 a 2008, Palmelo aumenta sua partici-
pação no total produzido pelo território, de 0,4% para 0,5%. A produção 
sai de 610 litros para 1,4 mil litros de leite no período. Esses números re-
fletem taxa R de crescimento de 51,4953%, impulsionada principalmente 
pela taxa EER de 39,7622% e em seguida pela taxa EP de 11,7331%. Ou 
seja, em grande parte, o aumento da produção de leite de Palmelo é de-
vido ao aumento do plantel de animais, que segundo o IBGE em 2004 era 
de 500 cabeças e em 2008 passou a ser de 1000 cabeças.
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No terceiro período, de 2009 a 2014, a produção salta de 1,6 mil li-
tros no primeiro ano para 2,2 mil litros no último, e a participação do 
município na produção total do território passa de 0,5% para 0,6%. 
Pela Figura 3, identifica-se uma taxa R de crescimento da produção de 
17,2604%, composta pela taxa EER de 18,1455% e por uma taxa EP nega-
tiva de 0,8851%. Ou seja, tal aumento foi devido à expansão do rebanho, 
uma vez que a produtividade nesse período reduziu-se.

4.9 Município de Pires do Rio 

A produção de leite do município de Pires do Rio, no primeiro pe-
ríodo, de 2002 a 2003, passou de 15,3 mil litros para 15,8 mil litros, indi-
cando crescimento da participação de 10,4% para 10,6% em relação à 
produção total do território. Nesse período, Pires do Rio foi o terceiro 
maior produtor de leite do território. Conforme se verifica na Figura 1, 
a taxa R de crescimento foi de 1,4483%, composta por uma taxa EER de 
1,4418% e uma taxa EP de 0,0065%. 

No segundo período, de 2004 a 2008, a produção saltou de 16 mil 
litros de leite no primeiro ano para 27,5 mil litros no último ano, mas a 
participação da produção do município no total produzido pelo territó-
rio cai de 10,1% em 2004 para 9,2% em 2008. Pela Figura 2, percebe-se 
que a taxa R de crescimento foi de 31,1011%, formada por uma taxa EER 
de 26,9358% e uma taxa EP de 4,1653%. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, a produção de leite de Pires do 
Rio continuou aumentando, passando em 2009 de 27 mil litros para 30,5 
mil litros em 2014. Porém, a participação do município na produção do 
território caiu ainda mais, de 9,1% no início do período para 7,9% no 
final. Nesse período, Pires do Rio foi o quarto maior produtor de leite do 
território. A Figura 3 mostra que a taxa R de crescimento foi de 6,2840%, 
formada pela taxa EER de 5,4389% e pela taxa EP de 0,8452%. Isso indi-
ca que o crescimento da produção de leite do município nesse período 
deve-se, principalmente, à expansão do rebanho.
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4.10 Município de Santa Cruz de Goiás

A produção de leite de Santa Cruz de Goiás, no primeiro período, 
de 2002 e 2003, aumenta de 11,1 mil litros para 11,2 mil litros, mas a 
participação do município na produção do território reduz-se de 7,6% 
para 7,5%. Nesse período, Santa Cruz de Goiás foi o quinto maior pro-
dutor da região. A taxa R de crescimento foi de 0,5135%, formada por 
participações semelhantes da taxa EER de 0,2667%, e da taxa EP de 
0,2468%. 

No segundo período, de 2004 a 2008, a produção de leite do muni-
cípio salta de 12 mil litros no primeiro ano para 29,7 mil litros no último. 
A participação do município na produção do território aumenta de 7,6% 
para 9,9%, e sua posição no ranking de produtores sobe de quinto para 
quarto maior produtor da região. Em relação à análise Shift-Share, a taxa 
R de crescimento foi de 56,9295%, com maior participação da taxa EER, 
de 43,5917%, e menor da taxa EP, de 13,3378%. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, a produção de leite do municí-
pio aumenta de 30 mil litros no primeiro ano para 34 mil litros no último. 
Porém, há redução da participação de Santa Cruz de Goiás na produção 
do território no período, de 10,1% para 8,8%. Isso faz com que o municí-
pio passe de terceiro maior produtor, empatado com Bela Vista de Goiás, 
em 2009, para o quinto maior produtor no último ano. 

4.11.  Município de São Miguel do Passa Quatro 

Segundo o IBGE, a produção de São Miguel do Passa Quatro no pri-
meiro período, de 2002 a 2003, é reduzida de 6,7 mil litros para 6,5 mil 
litros, e a participação na produção do território cai de 4,5% para 4,3%. 
A taxa R de crescimento foi negativa de 1,5112%, predominantemente 
afetada pela taxa EP negativa de 1,0653% e menos pela taxa de EER, tam-
bém negativa, de 0,4458%. Isso indica que houve retração na taxa de 
crescimento da produção de leite do município em todos os aspectos. 
No segundo período, de 2004 a 2008, a produção reagiu passando de 7,2 
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mil litros para 12,8 mil litros (IBGE), mas a participação do município 
na produção do território caiu de 4,6% para 4,3%. Conforme pode ser 
visto na Figura 2, a taxa R de crescimento foi 32,5987%, com maior par-
ticipação da taxa de EER de 26,1026% e menor participação da taxa EP 
de 6,4961%. 

No último período, de 2009 a 2014, a produção de leite do municí-
pio salta de 13 mil litros no primeiro ano para 20,5 mil litros no último, 
indicando um ligeiro crescimento da participação de 4,4%, para 5,3%, 
conforme pode ser visto na Figura 3. 

4.12. Município de Silvânia

O município de Silvânia foi o terceiro maior produtor do Territó-
rio Rural da Estrada de Ferro em 2002, com produção de 19,2 mil litros 
de leite. Em 2003 a produção aumentou para 20,5 mil litros (IBGE). No 
primeiro período, a participação de Silvânia na produção total do terri-
tório também subiu de 13,1% para 13,7%. Conforme mostra a Figura 1, a 
taxa R de crescimento foi de 3,3089%, resultado de uma taxa de EER de 
3,4430% e uma taxa EP negativa de 0,1341%. 

No segundo período, de 2004 a 2008, a produção de leite de Silvâ-
nia aumentou de 22,4 mil litros no primeiro ano para expressivos 46,8 
mil litros no último (IBGE), elevando a participação do município na 
produção do território de 14,1% para 15,7%. Com isso, Silvânia passa de 
quarto para terceiro maior produtor de leite do território. Pela análi-
se da Figura 2, percebe-se que a produção de leite cresceu à taxa R de 
44,5436%, que é composta por uma taxa EER de 30,3773% e uma taxa 
EP de 14,1663%. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, a produção de leite de Silvânia 
sobe de 46 mil litros no primeiro ano para 48,55 mil litros no último ano 
(IBGE). No entanto, a participação do município na produção do territó-
rio cai de 15,5% para 12,5%. A análise Shift-Share indica, conforme mos-
tra a Figura 3, que a taxa R de crescimento da produção foi 2,6814%, for-
mada por uma taxa EER de 3,7826% e uma taxa EP negativa de 1,1012%. 
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4.13 Município de Urutaí 

No período de 2002 a 2003, a produção de leite de Urutaí reduziu 
de 8,1 mil litros para 8 mil litros (IBGE). A participação do município na 
produção total do território também cai de 5,5% para 5,3%. Conforme 
mostra a Figura 1, a taxa R de crescimento do período foi negativa de 
0,9913%, puxada, principalmente, pela taxa EER negativa de 1,4779% e 
taxa EP positiva de 0,4866%. 

No segundo período, de 2004 a 2008, a produção de leite do muni-
cípio sobe de 9,6 mil litros no primeiro ano para 14 mil litros no último 
(IBGE). Entretanto, a participação na produção do território reduz-se de 
6,1% para 4,7%. A análise Shift-Share mostra na Figura 2 que a taxa R de 
crescimento foi de 20,7615%, resultante de uma taxa EER de 15,0993% e 
uma taxa EP de 5,6622%. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, a produção de leite do muni-
cípio eleva-se de 15 mil para 16 mil litros (IBGE), mas a participação na 
produção do território foi reduzida de 5,1% para 4,1%. A taxa R de cresci-
mento foi de 3,2796%, formada por uma taxa EP de 4,2404% e uma taxa 
EER negativa de 0,9608%.

4.14 Município de Vianópolis

A produção de leite de Vianópolis nos anos de 2002 a 2003 cresceu 
de 8,8 mil para 8,9 mil litros (IBGE), e a participação na produção do ter-
ritório manteve-se estável em 6%. A análise Shift-Share, conforme mos-
tra a Figura 1, indica uma taxa R de crescimento de 0,7822%, formada 
por uma taxa EP de 3,1538% e uma taxa EER negativa de 2,3717%.

No segundo período, de 2004 a 2008, a produção de leite de Vianó-
polis cresceu significativamente passando de 10,3 mil para 23 mil litros 
(IBGE), e a participação na produção do território sobe de 6,5% para 
7,7% no período. A análise Shift-Share mostra na Figura 2 uma taxa R 
de crescimento de 49,5787%, formada por expressiva predominância da 
taxa EER de 45,0706%, e pequena participação da taxa EP de 4,5027%. 
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No último período, de 2009 a 2014, a produção de leite do município 
saltou de 20 mil para 40 mil litros (IBGE). Conforme mostra a Figura 3, 
a taxa R de crescimento foi de 41,4214%, com maior participação da taxa 
EP de 26,8472%, e da taxa EER de 14,5742%. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises dos índices Shift-Share no primeiro período, de 2002 a 
2003, indica que houve baixo investimento na produção tanto em tecno-
logias quanto em produtos e processos visando melhor eficiência pro-
dutiva. Assim como também foi baixo o índice que indica a participação 
da expansão do rebanho, que se dá pelo aumento do número de animais 
no processo produtivo. Essa baixa taxa de crescimento nesse período 
pode ter sido influenciada pela expectativa dos produtores quanto à 
promulgação de novas regras de regulamentação do setor de lácteos no 
Brasil, como a Instrução Normativa 51/2002, que pode ter gerado inse-
gurança quanto à comercialização do produto; isso poderia demandar 
uma nova pesquisa de campo que pudesse analisar a influência da ex-
pectativa da então futura normativa nas tendências de investimento dos 
produtores. Além disso, a conjectura econômica e as possíveis carências 
de crédito também influenciaram os produtores, gerando expectativas 
sobre investimentos frente a um novo cenário político e econômico que 
se apresentava.

No segundo período, de 2004 a 2008, marcado pelo superávit da 
balança comercial brasileira de produção de lácteos, ocorreu um ex-
pressivo aumento da produção de leite no território da Estrada de Fer-
ro, de 37,075%. Tal aumento deve-se à expansão do rebanho, que foi de 
31,0757%, indicando que a produção de leite expandiu-se pelo investi-
mento agropecuário na aquisição de animais, principalmente por gado 
Nelore. Esse fato indica privilégio na prevalência de investimento volta-
do para a pecuária de corte, e menos para animais de raças adequadas à 
produção de leite. Isso contribui para a baixa especialização e eficiência 
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produtiva do setor lácteo brasileiro e indica que o foco do investimento 
em aquisição não foi a produção leiteira.

Por outro lado, pode-se inferir que houve otimismo em relação à pro-
dução de lácteos, o que levou ao redirecionamento de animais de corte 
para a produção de leite. Uma terceira possibilidade, que mescla de cer-
ta maneira as anteriores, é a possibilidade de que os produtores tenham 
investido na produção de leite, porém com a expectativa de continuar 
com os ganhos advindos da pecuária leiteira. Esta terceira alternativa 
mostra-se mais adequada aos fatos e constitui-se na principal conclusão 
para este período, o que é confirmado pelo parco efeito produtividade, 
de 6,1567%. Isso confirma a tese de que a produção é heterogênea, em 
grande parte pela falta de especialização da produção láctea. O cresci-
mento da taxa EER no período reflete investimentos para participar dos 
ganhos de fatores econômicos ligados à estabilidade monetária, abertu-
ra comercial e câmbio valorizado que se iniciou a partir de 1990. 

No terceiro período, de 2009 a 2014, ocorreu um crescimento ex-
pressivo da produção de leite do território, refletido por uma taxa R de 
crescimento de aproximadamente 14%, formada por maior participação 
(pouco mais de 7%) da taxa efeito produtividade e menor da taxa efeito 
expansão do rebanho (menos de 7%). Isso indica uma busca dos produ-
tores por maior de eficiência produtiva e tecnologia e não apenas por 
aquisição de animais. Deve-se ressaltar que a maior participação da taxa 
de produtividade indica um aumento discreto na especialização da pro-
dução, principalmente em comparação com os períodos anteriores, po-
rém ainda aquém do que seria necessário para desenvolver ainda mais o 
potencial produtivo da agricultura do Território.

Dentre os períodos analisados, pode-se perceber que os aumentos 
expressivos do crescimento da produção foram impulsionados pela ex-
pansão do rebanho, alcançado por meio do investimento em aquisições 
de animais. Nesse aspecto, seria bastante positivo para a produção de lác-
teos que essa aquisição fosse realizada, principalmente, por animais de 
raças próprias para produção de leite, e não por raças prioritariamente 



 Heloísio Caetano Mendes et al.

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  293

adaptadas, como a Nelore. O efeito produtividade, que trata do cresci-
mento da produtividade e eficiência produtiva, alcançado através de 
investimento em tecnologias, produtos e processos, foi expressivo no 
segundo e terceiro períodos, mas quando comparado com o efeito ex-
pansão do rebanho só foi equilibrado no último período analisado. Isso 
pode sinalizar uma mudança de mentalidade dos produtores no sentido 
de buscar melhores práticas para aumentar a eficiência produtiva.

Observa-se, pela síntese dos resultados, que a região da Estrada de 
Ferro sofre grandes influências de políticas estimuladoras da produção. 
Apesar da elevada produção de leite, os produtores ainda o tratam como 
um subproduto do bezerro, produzido pela pecuária voltada para o gado 
de corte. Isso ocorre em todo o Território, que mesmo com baixa espe-
cialização, é um grande produtor brasileiro de lácteos, com participa-
ção expressiva na produção de lácteos do Estado de Goiás. O incentivo, 
não só financeiro, mas de formação e estímulo ao desenvolvimento mais 
profissionalizado do leite é condição essencial para melhorar a eficiên-
cia da produção e promover a geração de valor para a comunidade do 
Território da Estrada de Ferro e para todo o Estado de Goiás. Isso repre-
sentaria um marco positivo para a agricultura familiar em Goiás, já que a 
presença dessa forma de produção é marcante no Território da Estrada 
de Ferro.
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APRESENTAÇÃO

Este artigo tem como objetivo identificar o desempenho da produção 
familiar da Cadeia Produtiva do Agronegócio do Leite no Estado de Ron-
dônia – Brasil, para identificar o Benchmark, considerando os três grupos 
de produtores familiares melhores classificados por Conde (2012). Busca-
-se, ainda, conhecer os produtores utilizando a lógica Fuzzy, descrever os 
fatores que os diferenciam e apontar o produtor com melhor performan-
ce, o qual reuniu os melhores resultados e, portanto, destacou-se entre os 
demais. A pesquisa é de cunho exploratório-descritivo, com investigação 
em base de dados secundários e primários com entrevistas estruturadas. 
Concluiu-se que, embora os resultados de classificação de desempenho 
baseados na lógica Fuzzy tenham designado o terceiro grupo como satis-
fatório – para o produtor “H” –, nas descrições e análises desta pesquisa 
foi percebida a superioridade de tal produtor em diversos aspectos. As-
sim sendo, é possível afirmar que, não necessariamente, a classificação 
dos produtores de acordo com a lógica Fuzzy identifica aqueles com as 
melhores práticas e resultados, quando se agregam variáveis qualitativas 
na análise do processo de gestão. Recomenda-se, ao final, que sejam efe-
tuadas pesquisas em outros segmentos da cadeia produtiva.
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1 INTRODUÇÃO

O ato ou ação de administrar uma empresa demanda um processo 
de medição de seu desempenho, mesmo que seja de maneira informal. 
Levando-se em conta que a melhoria do desempenho das empresas pas-
sou a ser o objetivo diário de todos os profissionais que exercem funções 
de liderança, a adoção de sistemas de avaliação de desempenho tornou-
-se uma obrigação (DUTRA, 2005).

Ainda de acordo com Dutra (2005), avaliar consiste em designar va-
lor às coisas que uma organização percebe como importantes frente a 
seus objetivos estratégicos, caracterizando em que nível de desempenho 
ela própria se encontra, com vistas a promover ações de melhoria. Ou 
seja, a avaliação refere-se a um processo de: identificação das caracterís-
ticas consideradas relevantes num dado contexto organizacional; avalia-
ção dessas características; visualização do desempenho; e, articulação 
de ações simultâneas para o aperfeiçoamento.

Para Hronec (1994), as medidas de desempenho representam os 
‘sinais vitais’ da empresa e elas mostram às pessoas o que estão fazen-
do, como estão sendo suas performances e, ainda, se estão agindo como 
partes integrantes de um todo. As medidas informam o que é considera-
do relevante para toda a corporação, quais são as estratégias da gerência 
e os resultados dos processos, bem como informam, também, sobre o 
controle e a melhoria dos processos, desde os níveis operacionais até o 
alto escalão da organização.

Como resultados de sua pesquisa, Conde (2012) além de validar sua 
metodologia, apresentou uma tabela com a classificação dos produtores 
quanto aos seus respectivos desempenhos, que foram elencados como 
‘ótimo, bom, satisfatório, razoável, fraco, deficiente e péssimo’. Contudo, 
embora Conde (2012) atenda e responda os seus objetivos, encontrou-se 
um gap ainda não estudado, que é a ausência de uma descrição detalha-
da e a análise das atividades praticadas pelos melhores produtores clas-
sificados, de forma a caracterizar no que eles se diferenciam dos demais.



Mariluce Paes-de-Souza et al.

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  297

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Análise de Desempenho

Os sistemas de medição de desempenho têm sido foco de atenção nos 
meios acadêmicos e profissionais, e podem dar uma importante contri-
buição para a administração do desempenho das organizações. Entretan-
to, para que esta contribuição seja possível, é essencial que os sistemas 
de medição de desempenho utilizados sejam pertinentes e apropriados 
com o ambiente e as estratégias das organizações. Tendo em vista a dinâ-
mica e a rápida mudança do ambiente em que a maioria das organizações 
compete, faz-se importante que as empresas efetivamente administrem 
seus sistemas de medição para que permaneçam apropriados e provendo 
informações relevantes (KENNERLEY; NEELY, 2003).

Para Hronec (1994), a medida de desempenho é a quantificação de 
quão bem as atividades dentro de um processo – ou seu output – atin-
gem uma meta especificada. As medidas precisam interligar as estraté-
gias, os recursos e os processos da empresa e, uma vez que as medidas 
de desempenho corretamente elaboradas e instaladas examinam pro-
cessos e outputs, elas fazem algo mais do que simplesmente identificar 
problemas: auxiliam todos os participantes no processo ao prever e evi-
tar possíveis problemas. Ainda, segundo o mesmo autor, a quantificação 
é parte importante dessa definição e que para se medir algo é preciso 
determinar dimensões, valores ou capacidades. Sendo assim, a medição 
exige, de fato, o ato de ‘medir’ e deve ser, todavia, confiável e uniforme, 
tendo por base fatos e não opiniões ou palpites, ou mesmo intuições.

Estabelecendo uma relação entre a abordagem de análise de desem-
penho e o Benchmarking. Slack et al. (1999) relata que após a medição de 
desempenho de uma operação é necessário que se faça um julgamento 
se sua performance é boa, má ou indiferente. Ressalta-se, também, que 
existem diversas formas de se fazer isso, cada uma envolvendo a com-
paração do nível de desempenho atualmente atingido com algum tipo 
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de padrão. Ainda de acordo com Slack et al. (1999), a abordagem que 
algumas companhias lançam mão para comparar suas operações com as 
de outras companhias é o denominado Benchmarking. Originalmente, o 
termo vem da agrimensura, sendo um “marco” (mark) cortado em uma 
rocha, que teria a função de servir como um ponto de referência.

Em essência, os estudos de Benchmarking, especialmente aqueles 
que comparam performances ao invés de práticas, são de fato aplicações 
estruturadas de análise de desempenho nos negócios. Dados que resu-
mem o desempenho de variados negócios que são coletados e compara-
dos, em seguida gaps de performances, falhas e, até mesmo, vantagens 
são identificadas. Tais estudos mostram-se valiosos, especificamente, 
pelo motivo de promover ricos insights de performances (NEELY, 1999).

Entretanto, Zairi e Leonard (1995) alegam que Benchmarking e 
mensuração de desempenho não são duas faces da mesma moeda. Se-
gundo os autores, o Benchmarking envolve uma série de etapas a fim 
de identificar pontos falhos no desempenho e, desta maneira, garantir 
que um plano de ação seja posto em prática com o objetivo de eliminar 
a lacuna encontrada e, no final, mensurar os resultados do plano para 
avaliar sua eficácia. A medição de desempenho, por sua vez, tem apenas 
o foco interno, podendo apresentar consideráveis limitações, uma vez 
que pode ser concebida com ênfase em eficácia, em vez de em com-
petitividade. O Benchmark, por seu turno, assegura que o desempenho 
estabeleça competitividade e melhore as práticas por meio da execução 
das ações corretas.

De acordo com Drucker (1998), citado por McNair e Watts (2006), o 
atual ambiente de negócios requer ferramentas que possam obter infor-
mação de produtividade sobre todos os fatores de produção. Argumenta-
-se que o Benchmarking provê tal ferramenta através da comparação de 
desempenho das empresas que possuem as melhores performances, em 
qualquer negócio ou lugar. O Benchmarking parte da premissa de que o 
que uma empresa faz, qualquer outra organização pode fazer também, e 
que ser tão bom quanto o líder é um pré-requisito para ser competitivo.
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O Benchmarking preocupa-se em compreender como vai uma ope-
ração, podendo ser encarado como uma forma de se estabelecer padrões 
realísticos de desempenho. Também se preocupa com a procura por no-
vas práticas e ideias, que podem estar adequadas para serem adaptadas 
ou mesmo copiadas. Seu sucesso, no entanto, pode ser atribuído a algo 
mais do que a capacidade de fixar padrões de desempenho ou de tornar 
possível que as organizações copiem práticas umas das outras.

O Benchmarking é uma ferramenta de melhoria contínua que 
pode facilitar mudanças. Conforme as empresas, as melhores práticas 
são examinadas e seus processos assimilados, o gap entre as atuais 
práticas de dada empresa com empresas de melhores práticas pro-
move uma insatisfação e um desejo por mudanças. Quando empre-
sas observam, entendem e aprendem com as empresas líderes, isto 
as ajudam a identificar o que devem mudar e como fazer as mudan-
ças, com vistas a maximizar os retornos sobre seus investimentos em 
virtude das mudanças. A oportunidade de testemunhar empresas de 
referência dá uma realística e alcançável figura de um futuro desejável 
( WIREMAN, 2010).

Segundo Camp (2002), o Benchmarking é uma nova forma de se por-
tar quanto aos negócios, forçando uma visão com perspectiva de fora 
para garantir a exatidão da fixação das metas. É descrito, ainda, como 
uma nova forma de gerir que obriga o teste constante das práticas in-
ternas com as práticas externas da indústria. Promove, assim, o trabalho 
em equipe, focando as práticas empresariais que garantem a manuten-
ção da competitividade e retirando a subjetividade do processo de toma-
da de decisões.

A respeito da característica de aprendizagem no Benchmarking, 
Carlini Júnior e Vital (2004) afirmam que a mesma não deve ser utilizada 
somente com a finalidade de coletar dados e informações. O mais impor-
tante do processo seria o aprendizado da empresa, para que assim possa 
pôr em prática os mecanismos que fizeram com que outras empresas se 
tornassem as líderes de determinado setor.
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2.2 Análise de Gap  ou Lacunas de Desempenho

Wireman (2010) relata que a “análise de gap” é um componente-cha-
ve para qualquer projeto de Benchmarking e se divide em três principais 
partes: 1) Baseline – as bases, como a empresa está no presente momen-
to; 2) Entitlement – o melhor que a empresa pode conseguir com a eficaz 
utilização de seus atuais recursos; e, 3) Benchmark – quando se atinge as 
melhores práticas de um processo verdadeiramente otimizado.

Existem três tipos de lacunas de desempenho: positivas, negativas e 
uma posição na qual as operações estão em paridade. O objetivo, quando 
se analisa uma lacuna, é fazer uma avaliação de suas proporções e, ainda, 
buscar explicações e razões para a sua própria existência (CAMP, 2002).

A fim de que se possa utilizar a análise de gap eficazmente, o proces-
so de Benchmarking deve ser capaz de produzir resultados mensuráveis. 
Todas as medidas devem ser passíveis de serem expressas clara e conci-
samente para que o programa de melhorias contínuas possa ser quanti-
ficado. O primeiro passo para se proceder à análise de gap é verificar o 
atual nível de performance em que a empresa se encontra e compará-la 
com as empresas de ‘melhores práticas’, evidenciando, assim, a distância 
entre as atuais práticas e as de referência, ou seja, o Benchmark.

O segundo passo é estabelecer o tempo para que se consiga atingir 
a paridade com as melhores práticas, reconhecendo-se, no entanto, que 
ao longo do tempo as empresas com as melhores práticas também me-
lhorarão e continuarão com as maiores performances. O próximo passo 
é estabelecer uma meta que vise uma paridade real com a empresa re-
ferência; tal meta é alcançada quando se atinge o mesmo desempenho 
que as empresas ditas de melhores práticas, as Benchmarks. O último 
passo, então, é a superação da empresa líder, quando as práticas de uma 
empresa superam as performances da empresa até então considerada 
com as melhores práticas (WIREMAN, 2010).

Para Camp (2002), as disparidades em práticas, principalmente nos 
casos em que as operações do mercado são superiores, formam os hia-
tos de desempenho mais interessantes. As mesmas devem passar por 
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análises a fim de que se possa definir se as práticas podem ser adotadas 
completamente, ou se precisam ser alteradas e reformuladas para que 
se obtenha seus benefícios consequentes. Abaixo, têm-se os tipos de la-
cunas de desempenho destacados pelo autor.

Figura 1. Tipos de lacunas de desempenho

Fonte: Camp (2002, p. 107).

O processo baseia-se na análise e na compreensão de diferenças, 
tratando-se de uma comparação. Os passos básicos incluem a tabulação 
de dados descritivos e numéricos, análise dos dados para entender sua 
base lógica, determinação do marco de referência, determinação da la-
cuna através de comparações com dados de operações internas, avalia-
ção e descrição das razões para a existência da lacuna e, por fim, avalia-
ção dos fatores que contribuem para a existência das melhores práticas 
(CAMP, 2002).

2.3 Contextualização da Cadeia Produtiva do Leite

As Cadeias produtivas podem ser conceituadas de diversas manei-
ras e se inserem no contexto produtivo de acordo com a forma em que 
os diferentes atores de um ramo estão dispostos ao longo do processo 
de produção. O entendimento das cadeias produtivas, de modo simples, 
nos remete a uma imagem linear, contendo diversos participantes que, 
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de forma interdependente, trabalham cada um segundo sua competên-
cia, resultando num produto que, por fim, é levado ao consumidor.

As cadeias produtivas são formadas por diferentes atores que, de 
forma interdependente, atuam e contribuem, de acordo com a compe-
tência de cada um, para a produção de determinado produto ou bem. No 
caso do leite, a mesma lógica se aplica, uma vez que é um negócio que 
envolve a participação de diversos setores diretamente.

No caso da cadeia produtiva do leite pode-se citar como principais 
atores: os fornecedores de insumos, como indústrias de ração, suple-
mentos, casas agropecuárias e afins; os produtores de leite, que em suas 
propriedades administram os fatores de produção do leite; os laticínios, 
que compram e beneficiam o leite, agregando valor e diversificando a 
produção; os mercados e supermercados, que disponibilizam o leite e 
seus derivados nas prateleiras; e, por último, os consumidores, que com-
pram o produto final e injetam dinheiro ao longo da cadeia.

Para Stock et al. (2011), a década de 1990 foi, sem dúvida, a mais mar-
cante para o agronegócio do leite no Brasil, pois, no início desta década, 
o setor lácteo teve o fim do tabelamento dos preços, que vigorava des-
de 1945. Outros fatores que impactaram profundamente o setor foram 
a abertura econômica promovida pelo governo brasileiro e a criação do 
Mercosul. Para Ferreira Filho e Gomes (2007), tais mudanças causaram 
uma gama de transformações no setor, uma vez que este se viu exposto à 
concorrência e aos preços praticados por empresas de grande porte do 
cenário internacional. Tal situação era nova para o produtor nacional e 
a concorrência com outros países uma grande novidade, uma vez que o 
mercado de antes era controlado pelo governo.

De acordo com dados da Embrapa Gado de Leite (2010), o Estado 
de Rondônia possui uma produtividade de 714 litros/vaca/ano, números 
que são superiores à média regional, sendo também a maior produtivi-
dade dos estados da região, porém, ainda inferiores à média nacional 
supracitada. A relativa baixa produção e produtividade de leite de Ron-
dônia, atualmente, pode ser vista como um reflexo de um passado – não 
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muito distante – composto de vários fatores políticos e econômicos que 
desencadearam tal cenário. De acordo com Villela, Bressan e Cunha 
(2002, p. 11):

durante mais de 40 anos, o governo fixou o preço (nominal) do leite 
ao produtor, ao consumidor e as margens de rentabilidade de cada um 
dos elos da cadeia produtiva. Além da classificação em A, B e C (as duas 
primeiras de pouca expressão), não houve diferenciação do produto. 
Respondendo aos desestímulos do regulamento, todos os segmentos 
da cadeia produtiva praticamente se estagnaram. Os avanços tecnoló-
gicos foram episódicos, e a gama de produtos oferecida aos consumido-
res permaneceu quase inalterada durante quatro décadas. (...) A todas 
essas circunstâncias, os produtores se adaptaram. Para reduzir custos, 
optaram pelo crescimento extensivo em detrimento da via intensiva. O 
sistema de produção foi coerente com a adoção de fatores: empregou 
intensamente os fatores abundantes – recursos naturais e mão-de-obra 
de baixo nível de qualificação – poupando aqueles de oferta relativa-
mente inelástica (capital e mão-de-obra qualificada).

3 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como exploratório e descritivo e 
desenvolveu-se no Estado de Rondônia – Brasil, com todos os produto-
res do universo de 179 propriedades estudadas por Conde (2012), que 
utilizou informações dos 23 municípios produtores de leite constantes 
no banco de dados do Centro de Estudos Interdisciplinar em Desenvol-
vimento Sustentável da Amazônia – CEDSA, para a formulação de uma 
metodologia de medição de desempenho baseada na lógica Fuzzy. Tal 
metodologia classificou os produtores analisados em sete categorias de 
desempenho, ou seja, ótimos, bons, satisfatórios, razoáveis, fracos, defi-
cientes e péssimos.

Deste grupo, foram escolhidos 18 produtores inclusos nas três me-
lhores classificações (ótimos, com 3 produtores; bons, com 5 produto-
res; e, satisfatórios, com 10 produtores) abrangendo os municípios de 
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Rolim de Moura, Cacoal, São Miguel do Guaporé, Ouro Preto do Oeste, 
Ariquemes, Ji Paraná, Urupá, Novo Horizonte do Oeste, Corumbiara e 
Primavera de Rondônia.

Definiram-se variáveis constitutivas e operacionais, constantes do 
Quadro 1, o qual apresenta na primeira coluna os nomes das variáveis 
que compõem o estudo, e na segunda as variáveis que são constitutiva-
mente descritas; na terceira coluna encontram-se as variáveis que são 
operacionalmente descritas. Para a análise e destaque do desempenho, 
as variáveis consideradas foram fatores diferenciadores, dentre elas: 
mão de obra, volume de produção, produtividade da terra, renda média 
mensal, renda da terra, preço médio de venda do leite, alimentação do 
rebanho, sanidade do rebanho, controle de nascimento dos bezerros, re-
alização de financiamentos e qualidade do produto.

Os produtores responderam às perguntas previamente elaboradas 
em formulários, concernentes, direta ou indiretamente, às variáveis pes-
quisadas e analisadas no estudo. Entretanto, do total pesquisado de 18 
produtores, nos primeiros três grupos distribuídos em 10 municípios, 
foram alcançados 14 durante a fase de campo, em face de não localizar 
ou de dificuldade no acesso.

Quadro 1. Variáveis constitutivas e operacionais analisadas

Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional

Volume de 
produção

Quantidade total de leite produzida 
num típico mês, o ano todo. 

Quantidade total de leite produzida 
e vendida em forma de leite fluido.

Renda do leite
Valor, em reais, obtido com 
a venda do leite no mês.

Composto pela quantidade de 
leite vendida no mês, multiplicada 
pelo valor de compra por litro, 
variando entre seca e águas.

Renda nas 
águas

Valor, em reais, obtido com a venda 
do leite num típico mês chuvoso.

Composto pela quantidade de 
leite vendida no mês, multiplicada 
pelo valor de compra por litro.

Produtividade 
da terra
(hectares)

Quantidade de leite produzida em um 
hectare de terra destinado ao leite.

Obtido através da divisão do 
total de leite produzido no mês, 
pela área destinada ao leite.
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Variável Descrição Constitutiva Descrição Operacional

Renda da 
terra

Valor mensal, em reais, obtido 
com a venda de leite produzido 
em um hectare de terra.

Valor obtido da divisão da renda 
mensal com o leite pelo tamanho da 
área destinada à produção leiteira.

Mão de obra 
empregada

Pessoal envolvido com a produção 
do leite dentro da propriedade, 
desempenhando qualquer 
atividade remunerada ou não.

Quantidade de mão-de-obra 
utilizada na propriedade, 
descrevendo se familiar ou não.

Sanidade do 
rebanho

Cuidados dispensados aos 
animais, a fim que os mesmos 
se mantenham saudáveis.

Descrição dos cuidados tomados 
pelos produtores, aplicação 
de vacinas e remédios.

Alimentação 
do rebanho

Alimentação dada ao 
rebanho, fora o pasto.

Descrição da alimentação do 
rebanho do gado leiteiro quanto 
ao tipo e quantidade.

Qualidade 
do produto

Cuidados preventivos antes, durante 
e após o processo de ordenha.

Descrição dos cuidados para garantir a 
produção de um produto de qualidade.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Neste trabalho, os nomes dos produtores foram substituídos por le-
tras, mantendo-se a classificação Fuzzy. Desta maneira, os grupos ficaram 
assim constituídos: grupo dos ótimos, com os produtores A, B, C; grupo 
dos bons, com os produtores D, E, F, G; e, grupo dos satisfatórios, com os 
produtores H, I, J, K, L, M, N. A tabulação dos dados deu-se com montagem 
de planilhas pelo programa Microsoft Excel, onde os dados foram armaze-
nados e, posteriormente, cruzados para a elaboração de tabelas e quadros 
de análise. De posse dos quadros e tabelas obtidos por meio do cruzamen-
to dos dados, foi feita a análise e a descrição dos fatores diferenciadores 
que destacaram quais produtores tiveram os melhores desempenhos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados são apresentados a partir da identificação das pro-
priedades elencadas, as características da gestão das propriedades, os 
quesitos, os critérios diferenciadores e, ainda, a autoavaliação dos pro-
dutores sobre suas gestões.

(continuação)
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Quadro 2. Identificação dos produtores “ótimos, bons e satisfatórios”
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A 0,967
Rolim de 

Moura
Esperança 

Nova
18 10 12 25

B 0,835 Cacoal
Sítio Monte 

Alegre
17 12 4 27

C 0,793 São Miguel
Sítio Céu 

Azul
41 22 17 22

D 0,741
Rolim de 

Mora
Visa Bela 26,5 17 14 11

E 0,831
Rolim de 

Moura
Nova 

Esperança
24 12 12 18

F 0.688 Ouro Preto Sítio São José 19,2 24 15 6

G 0,666 Ouro Preto
Sítio Boa 

Sorte
38 29 18 40

H 0,727 Ariquemes
Recanto 
Dourado

9,68 13 18 15

I 0,675
Rolim de 

Moura
NI 24 6 10 18

J 0,706
Rolim de 

Moura
Sítio São José 17 4 4 22

K 0,774 Ji-Paraná
Nossa 

Senhora 
Aparecida

16 29 7 24

L 0,71 Ouro Preto
Sítio 

Cachoeirinha
5 38 10 23

M 0,827 Urupá
Sítio 

Capixaba
41 18 14 12

N 0,800
Novo 

Horizonte
Sítio Boa 

Nova
48 7 17 19

Fonte: Dados da Pesquisa.
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A identificação do produtor Benchmark considerou a reunião dos 
critérios de maior número de fatores diferenciais e as melhores práticas. 
No Quadro 3, a seguir, estão resumidos os destaques de todos os fatores 
considerados diferenciadores, sendo descritas e destacadas as práticas 
consideradas decisivas para um desempenho superior. Verificou-se que 
o produtor “H” é o que apresenta a performance geral mais destacada, 
tendo o melhor desempenho nos quesitos diferenciais relativos: à mão 
de obra; ao volume de produção anual; à produtividade da terra; à renda 
média mensal com o leite; à renda da terra; ao preço médio da venda do 
leite; à alimentação do rebanho e à qualidade da produção.

Quadro 3. Resumo dos destaques dos fatores considerados diferenciadores

Variável Resultados Destaque

Mão de obra
Os produtores “H” e “B”, por possuírem o maior 

número de pessoas (todos familiares) envolvidas 
diretamente com a produção leiteira.

Produtores 
H e B

Volume de 
produção anual

O produtor “H” foi o que apresentou os melhores 
resultados, considerando os maiores volumes de 

produção na seca, e por possuir a maior contribuição 
do período seco no volume total produzido.

Produtor H

Produtividade 
da terra

O produtor “H” tem uma produtividade da terra 50% 
superior à produtividade do período chuvoso, o que 
o torna o produtor com o melhor desempenho em 
produtividade por não sofrer quedas na produção 

devido às condições naturais, e por possuir a 
maior produtividade da terra no período seco.

Produtor H

Renda média 
mensal com 
a produção 

leiteira

O produtor “H” tem na produção leiteira sua 
principal fonte de renda, sendo superior por 

conseguir aumentar a renda no período da seca e, 
também, por possuir a maior renda média anual.

Produtor H

Renda da terra 
com o leite

O produtor “H” tem uma renda média da terra de R$ 
407,81/ha. Apresenta melhor desempenho tanto nas 

águas como na seca, tendo adicional no período da seca. 
Produtor H

Preço médio da 
venda do leite

O produtor “H” comercializa seu produto a um valor 
100% do preço de venda de qualquer um dos outros 
produtores pesquisados. Sendo assim, é o produtor 

com a melhor performance isolada no quesito.

Produtor H
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Variável Resultados Destaque

Alimentação 
do rebanho nas 
águas e na seca

O produtor “H”, por ser o produtor que mais fartamente 
alimenta os animais leiteiros no período seco (25kg/
cabeça), além de controlar a quantidade de alimento 

dispensada a cada um dos animais e fornecer uma 
alimentação balanceada, sendo este, seguramente, um dos 
fatores diferenciais que podem ser citados para justificar 

seus altos resultados de produção e produtividade. 

Produtor H

Sanidade do 
rebanho

Neste quesito, percebeu-se que a maioria dos produtores 
preocupa-se em cuidar da sanidade do rebanho 

comprando medicamentos e aplicando-os sempre que 
necessário, não havendo, desta forma, produtores que 
pudessem ser considerados como destaques isolados.

Sem destaque

Qualidade da 
produção

O produtor “H”, por ser o único que além dos cuidados 
com a higiene, também agrega processos como a 

ordenha mecânica, a pasteurização e o empacotamento 
do produto, diferenciais esses que contribuíram 

para a produção de um leite de melhor qualidade.

Produtor H

Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto às práticas decisivas, o produtor “H” também foi o que apre-
sentou maior frequência entre os destacados, sendo que as práticas de-
cisivas foram: inseminação artificial; rotação de pastagens; assistência 
veterinária; participação em palestras e treinamentos voltados ao leite; 
processo de produção; participação em projetos relacionados ao leite; e, 
associativismo.

Conforme o que pode ser constatado na evolução do presente es-
tudo, o objetivo geral e os específicos foram atingidos. No primeiro mo-
mento das descrições dos resultados, os produtores foram identificados 
e, ainda, foram destacadas as informações no contexto de seus respec-
tivos grupos, sendo evidenciadas suas notas na classificação de acordo 
com a metodologia Fuzzy, de Conde (2012).

A fim de atender o segundo objetivo, precedeu-se à comparação, 
descrição e destaques dos produtores quanto aos fatores responsáveis 
por diferenciar os melhores produtores dos demais. Com as descrições 
dos fatores diferenciadores dos produtores foi possível obter-se uma 

(continuação)
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visão holística de todos, bem como também foi possível que todos os 
produtores fossem identificados em detalhes, de acordo com seus de-
sempenhos em cada um dos pontos abordados.

Figura 2. Identificação do Benchmark

Fatores Diferenciadores:
- Mão de Obra
- Volume de produção anual
- Produtividade da Terra
- Renda media mensal com o leite
- Renda da Terra
- Preço médio da venda do leite
- Alimentação do rebanho e qualidade da 
produção

Práticas decisivas para o desempenho:
- Inseminação artificial
- Rotação de pastagens
- Assistência veterinária
- Participação em palestras e treinamentos 
voltados ao leite
- Processo de Produção
- Participação em projetos relacionados ao leite
- Associativismo

Produtor
Benchmark

 

Fonte: Dados da Pesquisa.

À medida que a descrição e as análises dos tópicos foram sendo fei-
tas, o produtor “H” foi se destacando dos demais nos quesitos: volume 
total de produção, produtividade animal e da terra, melhores proces-
sos de produção, beneficiamento do produto, nível de associativismo, 
preço de venda do produto, média de renda mensal, alimentação do 
rebanho, melhoramento genético, dentre outros pontos. Tais resulta-
dos foram os responsáveis por credenciar este produtor como o maior 
destaque da amostra.

Cabe ressaltar que, embora o produtor “H” seja considerado o 
 Benchmark da produção leiteira, ainda existem práticas que precisam 
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ser melhoradas, até mesmo por ele, como, por exemplo, as questões re-
lativas à gestão e controle, em que o produtor não foi destacado por não 
realizar as práticas do quesito, como a anotação dos gastos e despesas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora os resultados de classificação de desempenho baseados na 
lógica Fuzzy, de Conde (2012), tenham designado o terceiro grupo (‘sa-
tisfatórios’) para o produtor “H”, nas descrições e análises foi comprova-
da a superioridade de tal produtor em diversos aspectos, o que demons-
tra que, não necessariamente, a classificação dos produtores de acordo 
com a lógica Fuzzy se traduz nos produtores com as melhores práticas e 
resultados, ocupando os melhores lugares de classificação.

No entanto, longe de ser uma resposta definitiva quanto à análise de 
performance no agronegócio do leite em Rondônia – Brasil, o presente 
estudo trouxe à tona a importância da análise de desempenho no con-
texto da cadeia produtiva do leite do Estado de Rondônia – Brasil.
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Capítulo XII

DIÁLOGOS ENTRE STAKEHOLDERS:  CONTRIBUIÇÕES 
E PERSPECTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

E ADOÇÃO DE SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO 
LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA NO BRASIL

–
Denise Barros de Azevedo

Raissa Macedo Lacerda Osorio
Guilherme Cunha Malafaia
Luiz Gustavo Soares Alves

–

APRESENTAÇÃO

As práticas agrícolas e pecuárias adotadas em todo o mundo há mui-
to vêm apresentando sinais de saturação, sejam econômicos, sociais e/
ou ambientais. Visando atingir padrões sustentáveis de produção, a pes-
quisa agropecuária brasileira por meio de entidades públicas e privadas 
tem buscado alternativas para integrar diferentes sistemas de produ-
ção e aproveitar os efeitos sinérgicos entre seus componentes, como é 
o caso da integração lavoura pecuária floresta (iLPF). Este capítulo visa 
identificar a ocorrência de diálogos entre os stakeholders do sistema de 
Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Brasil, objetivando o desenvol-
vimento e a adoção desse sistema no país. Para tanto, foi realizado um 
estudo com stakeholders do sistema de iLPF a fim de elucidar a existên-
cia ou não de diálogos, de modo a perceber a interação entre eles. Em um 
último momento, o estudo buscou levantar dos produtores rurais em di-
ferentes estados brasileiros em sistemas de iLPF sua percepção quanto 
ao sistema adotado. Os dados das entrevistas foram analisados a partir 
da técnica de Análise de Conteúdo. As entrevistas com  stakeholders fo-
ram analisadas com suporte do software Alceste®. Com isso, percebeu-
-se que os temas Desenvolvimento Sustentável e Mudanças Climáticas 
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influenciam e impulsionam o desenvolvimento da atividade de produção 
agropecuária a partir de sistemas que integram mais de uma atividade 
em uma mesma área, como é o caso da iLPF.. No que tange à percepção 
de produtores rurais que adotam sistemas de iLPF em sua propriedade, 
a pesquisa concluiu que os produtores estão satisfeitos com o andamen-
to do sistema e os retornos obtidos a partir da integração das atividades.

1 INTRODUÇÃO

As práticas agrícolas e pecuárias adotadas em todo o mundo há mui-
to vêm apresentando sinais de saturação, sejam econômicos, sociais e/
ou ambientais. Os padrões de monocultivo intensificados a partir da Re-
volução Verde, bem como o uso indiscriminado de defensivos, fertilizan-
tes, maquinários e outros insumos para garantir a lucratividade desse 
modo de produção, incorreram em graves consequências para a socie-
dade e o meio ambiente e deram origem a discussões acerca do desen-
volvimento de padrões mais sustentáveis para a produção de alimentos, 
fibras, bioenergia e produtos madeireiros e não madeireiros (BALBINO; 
BARCELLOS e STONE, 2011).

Apesar de tais práticas serem adotadas com o intuito de aumentar a 
produtividade no campo, elas trouxeram impactos negativos de âmbito 
social, ambiental e econômico inegáveis, como a destruição das flores-
tas, a contaminação dos alimentos e a erosão dos solos, além da concen-
tração de terras e riquezas e intensos fluxos migratórios para os centros 
urbanos (EHLERS, 1999). Souza Filho (2001) destaca como principais 
problemas ambientais causados pela Revolução Verde no Brasil o des-
matamento, a exaustão dos solos e a poluição das águas, além dos sérios 
problemas de saúde dos trabalhadores rurais.

A padronização e simplificação dos sistemas agrícolas em monocul-
tivo passaram a caracterizar a atividade agrícola moderna que, em virtu-
de da elevada demanda por energia e recursos naturais, mostra-se insus-
tentável (BALBINO; BARCELLOS e STONE, 2011). Como consequências 
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diretas do monocultivo e de práticas culturais inadequadas, Macedo 
(2009) cita a perda de produtividade, a ocorrência de pragas e doenças 
e a degradação do solo e dos recursos naturais, incorrendo em danos 
ambientais e econômicos consideráveis.

Modos alternativos à produção agrícola característica do século XX 
primam pela conservação do meio ambiente através do uso dos recursos 
naturais de forma compatível com a sua disponibilidade, além de buscar 
assegurar as necessidades humanas para a presente e futura gerações. 
Uma das preocupações mais visíveis em sociedades que buscam siste-
mas alternativos de produção agrícola sustenta-se em uma agricultura 
produtiva, que não prejudique o meio ambiente e forneça alimentos de 
qualidade e em quantidade suficiente para abastecer a população. Acer-
ca desse assunto, Souza Filho (2001) afirma que a noção de desenvolvi-
mento econômico tem mudado nas últimas duas décadas em direção a 
uma visão mais consensual de que conservação ambiental e melhores 
padrões de vida devem ser perseguidos simultaneamente.

Com vistas a atingir padrões sustentáveis de produção, a pesquisa 
agropecuária brasileira, por meio de entidades públicas e privadas, tem 
buscado alternativas para integrar diferentes sistemas de produção e 
aproveitar os efeitos sinérgicos entre seus componentes, como é o caso 
da Integração Lavoura Pecuária Floresta (iLPF). Destacam-se, nesse ín-
terim, iniciativas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EM-
BRAPA) que possui pesquisadores engajados nesse tema e que condu-
zem com qualidade a pesquisa e os trabalhos para o avanço dos sistemas 
de integração de produção. O projeto iLPF desenvolvido pela EMBRAPA 
teve início nas décadas de 1960 e 1970 devido à necessidade de diversifi-
cação da atividade agropecuária no Cerrado, quando se utilizou o cultivo 
de arroz como forma de preparo do solo para o plantio de pastagens 
(EMBRAPA, 2013).

A iLPF é um sistema de integração de produção que envolve dife-
rentes sistemas produtivos, de origem animal e vegetal, visando otimi-
zar o uso da área destinada à produção agropecuária, produzindo em 
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consórcio ou em rotação de produtos madeireiros e não madeireiros, 
agrícolas e pecuários, aproveitando a sinergia decorrente da interação 
entre eles e, ainda, o uso de insumos e seus resíduos que proporcionam 
ao produtor rural economia de escopo na produção (BALBINO; BAR-
CELLOS e STONE, 2011).

De acordo com dados do MAPA (2012), estima-se que com a adoção 
dessa tecnologia é possível duplicar a produção de grãos e de produtos 
florestais, e triplicar a produção pecuária nos próximos vinte anos.

Mesmo com todos os benefícios econômicos, sociais e ambientais, 
Balbino, Barcellos e Stone (2011) estimam que a adoção de iLPF em suas 
diferentes modalidades gira em torno de apenas 1,6 milhão de hecta-
res em diferentes níveis de intensidade nos biomas brasileiros. Existem, 
entretanto, 67,8 milhões de hectares de áreas tidas como aptas para as 
diferentes modalidades desse sistema de integração de produção sem 
a abertura de novas áreas para cultivo, tendo em vista a totalidade de 
224,9 milhões de hectares atualmente ocupados com culturas agríco-
las, pastagens e agropecuária como um todo no país. Segundo dados da 
EMBRAPA (2013), existem 109 sistemas de iLPF estabilizados em todo 
o país, enquanto que na região do Cerrado, que abrange os estados de 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás, são apenas 18.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Mudanças climáticas e suas influências na produção de alimentos, 
fibras e energia visando novas práticas ambientais

Desde o início do século XX, o agronegócio vem enfrentando pro-
blemas decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas, quais sejam: a 
contaminação do globo e dos mares, o buraco na camada de ozônio, as 
chuvas ácidas, as radiações nucleares, a extinção de espécies e a dimi-
nuição e/ou término de energia fóssil. Tais problemas poderão compro-
meter toda a produção de alimentos a nível mundial (AZEVEDO, 2010).
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O aumento da temperatura do Planeta Terra é uma das evidências 
das mudanças climáticas. A temperatura média global do planeta à su-
perfície elevou-se de 0,6 a 0,7°C nos últimos 100 anos, de acordo com 
o Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República – NAE 
(BRASIL, 2005), que afirma ainda que as maiores temperaturas médias 
anuais do planeta foram registradas nos primeiros anos do século XX e 
do século XXI. É o fenômeno conhecido como Aquecimento Global, pro-
vocado pelos danos causados pela ação antrópica sobre o meio ambien-
te, como o aumento da concentração de certos gases na atmosfera (di-
óxido de carbono e metano, principalmente) que impedem a liberação 
para o espaço do calor emitido pela superfície terrestre.

O aumento da concentração desses gases, especialmente o dióxido 
de carbono, é consequência, principalmente, das emissões acumula-
das desde a Revolução Industrial na queima de combustíveis fósseis e, 
em menor escala, pelo desmatamento da cobertura vegetal do planeta 
(BRASIL, 2005). De acordo com o IPCC (2007), “o aquecimento do siste-
ma climático não é um equívoco, sendo agora evidente de acordo com 
observações de aumento global do ar e das temperaturas dos oceanos, 
derretimento de gelo e neve em larga escala e aumento global do nível 
dos oceanos”.

Perdas na agricultura e ameaça à biodiversidade são efeitos adversos 
do aquecimento global elencados pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos 
da Presidência da República (BRASIL, 2005). Corroborando com essa afir-
mativa, estudos da Embrapa (2008) comprovam que o aumento das tem-
peraturas em decorrência do aquecimento global pode provocar perdas 
nas safras de grãos de R$ 7,4 bilhões já em 2020, número que pode subir 
para R$ 14 bilhões em 2070. Caso nada seja feito para mitigar os efeitos das 
mudanças climáticas e adaptar as culturas à nova situação, deve ocorrer 
uma migração de plantas para regiões que hoje não são de sua ocorrência 
em busca de condições climáticas melhores (EMBRAPA, 2008).

A agricultura é extremamente vulnerável às mudanças climáti-
cas; as temperaturas mais elevadas podem, eventualmente, reduzir o 
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rendimento de culturas desejáveis e incentivar a proliferação de pragas 
e ervas daninhas (IFPRI, 2009). Mudanças nos padrões de precipitação 
podem aumentar a probabilidade de perdas de colheitas no curto prazo 
e declínio da produção no longo prazo e, “embora haja ganhos em al-
gumas culturas em algumas regiões do mundo, os impactos globais das 
mudanças climáticas sobre a agricultura deverão ser negativos, amea-
çando a segurança alimentar global (IFPRI, 2009, p. 7).

Os esforços considerados necessários para preparar os sistemas de 
produção florestal, agricultura e pesca têm como ponto crucial o tempo 
requerido por tais sistemas para adaptação, de modo que seu sucesso 
depende de fatores relacionados com a biologia, a ecologia e os regimes 
de tecnologia e gestão, e os países com economia limitada de recursos e 
acesso insuficiente à tecnologia serão menos capazes de se manter com 
essas adaptações (FAO, 2007).

Com as mudanças na precipitação e na hidrologia, temperatura, 
tempo de crescimento das culturas e frequência de eventos climáticos 
extremos, são necessários esforços consideráveis para preparar os paí-
ses em desenvolvimento para lidar com os impactos da mudança do 
clima em relação à agricultura. O principal desafio será o de ajudar os 
países limitados em recursos econômicos e infraestrutura, com baixo ní-
vel de acesso à tecnologia, à informação e ao conhecimento, com institui-
ções ineficientes e limitada autonomia de acesso a recursos (FAO, 2007).

As adaptações necessárias representam mudanças estruturais para 
superar a adversidade, tais como: mudanças no uso da terra para ma-
ximizar o rendimento sob novas condições, aplicação de novas tecno-
logias, novas técnicas de gestão das terras e eficiência do uso da água 
(FAO, 2007).

Estudos da Embrapa (2008) apontam para a existência de diversas 
práticas agrícolas já conhecidas, capazes de diminuir as emissões de 
carbono do setor e ao mesmo tempo aumentar o sequestro do gás da 
atmosfera, como a integração entre lavoura e pecuária, a utilização de 
sistemas agroflorestais (iLPF) e o incentivo ao Plantio Direto. Uma das 
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vantagens da técnica de integrar pasto e lavoura, de acordo com o estu-
do, é que as culturas associadas, por exemplo, evitam que a terra fique 
nua em alguns períodos, o que diminui o risco de erosão e aumenta a 
quantidade de carbono no solo. 

A iLPF é um sistema de integração que tem como característica o 
aumento do sequestro de carbono liberado pelo próprio sistema em 
decorrência da interação entre seus componentes, quais sejam: grãos, 
madeira e gado. Nesse sistema, as pastagens, a cultura anual e a floresta 
plantada reciclam o carbono do ambiente, reduzindo a emissão de GEE 
sem desacelerar a produção no campo e ainda promovendo o sequestro 
do carbono e a recuperação de áreas em degradação ou já degradadas, o 
que também contribui de forma positiva para o meio ambiente e para a 
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas (BALBINO; BARCELLOS 
e STONE, 2011).

2.2 Práticas Sustentáveis: Sistemas de integração de produção

Integrar diferentes sistemas de produção é uma estratégia com be-
nefícios econômicos, sociais e ambientais bastante visíveis, desde que 
seja conduzida de forma racional e planejada. Entre tais benefícios des-
tacam-se a redução das causas de degradação física, química e biológica 
do solo resultantes das explorações agrícola e pecuária, o aumento da 
eficiência do uso da terra, redução de pragas e doenças em virtude da 
quebra de seus ciclos, o aumento de liquidez e renda, a diversificação da 
renda do produtor rural, a redução da emissão de gases de efeito estufa 
sem desacelerar a produção no campo, a recuperação de áreas em de-
gradação ou já degradadas e a possibilidade de o sistema ser empregado 
por qualquer produtor rural (KLUTHCOUSKI; STONE, 2003; CARVALHO 
et al., 2005; EMBRAPA, 2009; BALBINO; BARCELLOS e STONE, 2011).

Balbino, Barcellos e Stone (2011, p. 28) apresentam e definem qua-
tro diferentes sistemas de integração para a produção agropecuária 
em função dos aspectos socioeconômicos e ambientais dos diferentes 
agroecossistemas:
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1. Sistema agropastoril (Integração Lavoura-Pecuária) – sistema que 
integra os componentes: lavoura e pecuária, em rotação, consórcio 
ou sucessão, na mesma área, em um mesmo ano agrícola ou por 
múltiplos anos.

2. Sistema agrossilvipastoril (Integração Lavoura-Pecuária-Flores-
ta) – sistema que integra os componentes: lavoura, pecuária e flo-
resta, em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área. A com-
ponente lavoura pode ser utilizada na fase inicial de implantação 
do componente florestal ou em ciclos durante o desenvolvimento 
do sistema.

3. Sistema silvipastoril (Integração Pecuária-Floresta) – sistema que 
integra os componentes: pecuária e floresta, em consórcio.

4. Sistema silviagrícola (Integração Lavoura-Floresta) – sistema que 
integra os componentes: floresta e lavoura, pela consorciação de 
espécies arbóreas com cultivos agrícolas (anuais ou perenes). A 
componente lavoura pode ser utilizada na fase inicial de implan-
tação do componente florestal ou em ciclos durante o desenvolvi-
mento do sistema.

O sistema de integração mais adequado para o produtor depende 
de fatores como objetivos e infraestrutura da propriedade, além da ca-
pacidade de incorporação tecnológica, acesso a crédito, mão de obra 
empregada na atividade, entre outros. É necessário, portanto, plane-
jamento prévio das atividades para posterior implantação do sistema 
mais adequado.

2.2.1 Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

Apesar de serem conhecidos há bastante tempo, os sistemas de pro-
dução que integram atividades agrícolas, pecuárias e florestais são ainda 
pouco utilizados no Brasil. Estima-se que as diferentes modalidades de In-
tegração Lavoura Pecuária Floresta, em diferentes níveis de intensidade, 
correspondem a cerca de 1,6 milhão de hectares em todos os biomas bra-
sileiros, enquanto que a área total ocupada em atividade agropecuária em 
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todo o país ultrapassa os 60 milhões de hectares ( BALBINO;  BARCELOS 
e STONE, 2011).

Quando feita de modo racional, a estratégia de integrar lavoura, pe-
cuária e floresta em uma mesma área resulta em aumento de produti-
vidade, bem como em benefícios ambientais e para toda a sociedade. 
A iLPF envolve sistemas produtivos diversificados, de origem animal e 
vegetal, entre os quais a produção de alimentos, fibras, energia, produ-
tos madeireiros e não madeireiros, realizados para otimizar o uso de 
insumos e seus resíduos, além dos ciclos biológicos das plantas e ani-
mais (BALBINO; BARCELLOS e STONE, 2011; BUNGENSTAB et al., 2012). 
Balbino, Barcellos e Stone (2011, p. 27) definem a iLPF como: 

Uma estratégia que visa à produção sustentável, que integra atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais realizadas na mesma área, em cultivo 
consorciado, em sucessão ou rotacionado, e busca efeitos sinérgicos 
entre os componentes do agroecossistema, contemplando a adequação 
ambiental, a valorização do homem e a viabilidade econômica.

Diversos são os motivos que levam os produtores a adotarem esse 
sistema de integração de produção. Entre os quais destacam-se a expan-
são da fronteira agrícola, a partir da recuperação de áreas degradadas, e 
a necessidade de recuperação de pastagens para a produção da pecuária 
extensiva. Além disso, tem-se que o mercado mais competitivo e globali-
zado exige aumento de produção por unidade de área e, ao mesmo tem-
po, redução de custos de produção para que a atividade seja economica-
mente viável e sustentável no longo prazo.

A necessidade crescente de produção de alimentos, fibras e ener-
gia pode ser atendida a partir da abertura de novas áreas para aumen-
tar a produção, o que é atualmente muito questionado pela sociedade. 
Quando a oferta desses produtos aumenta, a partir de áreas que já foram 
ocupadas pelo homem, passa a ser uma alternativa mais aceita pelos 
diferentes agentes engajados com a questão do desenvolvimento sus-
tentável da agricultura (BALBINO; BARCELLOS e STONE, 2011); é o que 
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acontece, por exemplo, quando o homem passa a produzir alimentos, fi-
bras e energia a partir da recuperação e utilização de áreas degradadas, 
obtendo resultados econômicos de uma área antes improdutiva.

A iLPF, por integrar atividades agrícolas, pecuárias e florestais, é tida 
como um agroecossistema que, ao mesmo tempo, conserva os recursos 
naturais e maximiza a produção no campo, visto que todos os sistemas 
de produção convivem numa mesma área a partir da sincronização de 
suas etapas produtivas que, inclusive, se retroalimentam (BALBINO; 
BARCELLOS e STONE, 2011).

Teixeira et al. (2012) afirmam que a iLPF pode ser vista como uma 
solução estratégica para o produtor rural por diversos fatores, quais 
sejam: economia de escopo, diversificação de renda e redução de ris-
cos, aumento da produtividade de forma estável no horizonte temporal 
e mitigação da vulnerabilidade da produção às mudanças ambientais e 
volatilidade de preços. A possibilidade de produção de grãos, fibras e 
produtos madeireiros, além de carne e leite durante o ano todo é uma 
das grandes vantagens da ILPF ao produtor rural, visto que este não es-
tará refém de um único produto, tendo em mãos diversas possibilidades 
de ganhos diferenciados em função da gama variada de produtos que 
poderá ofertar ao mercado o ano todo.

A partir da complementariedade e da sinergia observadas entre os 
componentes do sistema de integração iLPF, diversos são os benefícios 
observados e enumerados pelos estudiosos. Balbino, Barcellos e Stone 
(2011) os agregam em três macros grupos assim denominados: benefí-
cios tecnológicos, benefícios ecológicos e ambientais e benefícios econô-
micos e sociais, em função dos componentes de seus diferentes atores. 
Como benefícios tecnológicos desse sistema, citam-se a minimização 
da ocorrência de doenças e plantas invasoras, aumento do bem-estar 
animal em decorrência do maior conforto térmico, a maior eficiência na 
utilização de insumos e aplicação do balanço positivo de energia e a pos-
sibilidade de aplicação em diversos sistemas e unidades de produção 
(grandes, médias e pequenas propriedades rurais).
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É importante observar que, apesar de ser possível a implantação de 
sistemas de iLPF por qualquer produtor rural e em qualquer área, al-
gumas condições são necessárias ao seu desempenho satisfatório, tais 
como: acesso a assistência técnica, domínio de tecnologia para produ-
ção de grãos e pecuária, solos favoráveis para a produção de grãos, com 
boa drenagem e aptos à mecanização, recursos financeiros próprios ou 
acesso a crédito para os investimentos na produção (VILELA et al., 2001; 
KICHEL, 2002; MIRANDA, 2002; DIAS-FILHO, 2007, apud BALBINO; BAR-
CELLOS e STONE, 2011).

A redução da pressão para abertura de novas áreas para produção 
de alimentos, fibras e energia é um dos benefícios ecológicos e ambien-
tais da iLPF enumerados por Balbino, Barcellos e Stone (2011). Adicio-
nalmente, os autores citam a diminuição no uso de agroquímicos para 
controle de insetos-praga, doenças e plantas daninhas, a redução dos 
riscos de erosão, em função da diminuição do escorrimento superficial 
da água, e a promoção da biodiversidade e favorecimento de novos ni-
chos e habitats para os agentes polinizadores das culturas e inimigos 
naturais de insetos-praga e doenças. Kluthcouski et al. (2003, apud TEI-
XEIRA et al., 2012) enumeram, ainda, outros ganhos ambientais a partir 
de sistemas de ILPF, como o aumento da atividade biológica do solo, da 
biodiversidade e densidade da macrofauna e o efeito favorável no esto-
que de carbono no solo e biomassa.

O incremento da produção anual de alimentos a menor custo apa-
rece como um dos benefícios econômicos e sociais da iLPF listados por 
Balbino, Barcellos e Stone (2011). A possibilidade de novos arranjos de 
uso da terra com possibilidade de exploração das especialidades e habi-
lidades dos diferentes atores (arrendatários e proprietários) também é 
elencada como benefício econômico e social, juntamente com o aumento 
da oferta de alimentos de qualidade, a redução de riscos em razão de 
melhorias nas condições de produção e da diversificação de atividades 
comerciais e a melhoria da imagem da produção agropecuária e dos pro-
dutores brasileiros por conciliar atividade produtiva e meio ambiente.
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2.3 Teoria de Stakeholders  e Diálogos entre Stakeholders

O termo stakeholder foi popularizado no meio acadêmico por meio 
dos trabalhos de Freeman (1984), sendo inicialmente empregado para 
a gestão estratégica e condução das firmas. Para o autor, stakeholder “é 
qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é afetado pela realiza-
ção dos objetivos da empresa” (FREEMAN, 1984, p. 46). Essa abordagem 
teórica ganhou espaço entre acadêmicos e profissionais da área da ges-
tão como um novo modelo gerencial que considera potenciais interessa-
dos na atividade da empresa além dos acionistas, funcionários, fornece-
dores, governos e clientes, de forma a reconhecer, analisar e examinar as 
características desses indivíduos e/ou grupos (CLARKSON, 1995). 

Conforme ressaltam Breemmers, Omta e Haverkamp (2004), con-
quanto não haja muita discordância sobre quem pode potencialmente 
ser um stakeholder, as definições sobre o que é um stakeholder variam 
da mais ampla possível até a mais restrita. Sendo assim, abre-se a pos-
sibilidade de identificar qualquer agente como stakeholder, a depender 
do objetivo da pesquisa e do enfoque do pesquisador (AZEVEDO, 2010).

A partir daí a noção de stakeholders passou a ser aplicada em diver-
sas áreas do conhecimento e abordagens, como o Planejamento Estra-
tégico, a Teoria dos Sistemas, a Responsabilidade Social Corporativa e 
a Teoria Organizacional (FREEMAN, 1984). Azevedo (2010) afirma que 
essa concepção tem sido ampliada em relações bem diferentes e às ve-
zes apresenta mudanças relativas às abordagens da economia capita-
lista. Ainda segundo a autora, “a orientação voltada para stakeholders 
permite questionar as mudanças que ocorrem frequentemente e pode 
ser usada para relatar as perspectivas normativa, instrumentalista e em-
pírica” (AZEVEDO, 2010, p. 37).

Lyra, Gomes e Jacovine (2009) afirmam que os principais objetivos 
nas pesquisas de stakeholders têm sido identificar quem são os stakehol-
ders de uma empresa e determinar quais tipos de influência eles exercem. 
Segundo os autores, visualizar o poder e a influência dos stakeholders 
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tem impacto primordial no sucesso ou fracasso de um projeto, “forne-
cendo elementos para que a empresa defina estratégias mais eficazes de 
posicionamento e relacionamento, construindo imagens mais coerentes 
e consistentes, e uma reputação mais forte” (LYRA; GOMES e JACOVINE, 
2009, p. 42).

Trazendo a abordagem dos stakeholders para o campo ambien-
tal, Kloprogee e Van der Slujs (2006) argumentam que a inclusão dos 
conhecimentos e perspectivas dos stakeholders, do ponto de vista dos 
problemas ambientais, tem desenvolvido políticas e pesquisas diferen-
ciadas. Azevedo (2010) afirma que o meio ambiente conquistou progres-
sivamente mais legitimidade entre os países a partir da participação dos 
stakeholders nos debates ambientais, o que favoreceu a discussão de no-
vos temas em níveis locais, nacionais e internacional.

Para esse estudo, a Teoria de Stakeholders permite identificar quem 
são as partes interessadas em sistemas de iLPF que podem influenciar 
ou ser influenciadas pelo sistema, de modo a atingir o objetivo geral de 
identificar a ocorrência de diálogos entre essas partes que contribuíram 
para a sua evolução. Azevedo (2010) salienta que o uso de diálogos per-
mite o conhecimento das áreas de conflitos e interesses entre os stake-
holders, como: a) identificar áreas de prioridades para vários stakehol-
ders; b) revelar áreas que estão necessitando de soluções; c) possibili-
tar novos modelos de relacionamentos e tomadas de decisões de várias 
prioridades; e d) focalizar insights de assuntos e problemas.

A Ciência baseada em diálogos com Stakeholders é apontada por 
Azevedo (2010) como uma nova base científica embasada na Teoria da 
Organização de Aprendizagem especialmente relacionada às mudanças 
climáticas. Essa abordagem constitui-se de estruturas de processo de 
comunicação que integra pesquisadores e stakeholders: os últimos pos-
suem o conhecimento necessário dos pesquisadores para ajudar a com-
preender, representar e analisar os problemas das mudanças globais 
ambientais, bem como os tomadores de decisão e os gestores (WELP 
et al., 2006, apud AZEVEDO, 2010).
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Em pesquisas conduzidas no âmbito de gestão de recursos naturais 
por Welp e Stoll-Kleeman (2006, apud AZEVEDO, 2010), foi constatado 
que a abordagem de diálogos entre stakeholders contribuiu para a mu-
dança de comportamento e atitude das pessoas, além de ajudar na com-
preensão das restrições, dos problemas, das incertezas e das preocupa-
ções dos stakeholders de cada campo de pesquisa investigado.

Os diálogos entre stakeholders possibilitam interfaces com diferen-
tes domínios no campo do conhecimento das mudanças climáticas e no 
agronegócio como um todo e, de acordo com Azevedo (2010, p. 39), têm 
quatro razões necessárias:

a. stakeholders têm importante papel na identificação social relevan-
te e mudança científica de questões de pesquisa;

b. cientistas precisam de um check up real para as pesquisas que es-
tão realizando;

c. a pesquisa da ciência social ou faces das mudanças globais limi-
ta as razões científicas e requer a incorporação das considera-
ções éticas e respeito aos diferentes stakeholders com diferentes 
visões;

d. necessidades de que os pesquisadores tenham acesso a dados e 
conhecimentos até então desconhecidos.

Acerca da Ciência baseada nos diálogos com stakeholders como 
forma de propor soluções para conflitos ambientais, Welp et al. (2006, 
p. 213) afirmam que

os diálogos entre stakeholders são processos estruturados de comu-
nicação que ligam os pesquisadores e cientistas aos atores sociais re-
levantes para o problema de pesquisa. Os stakeholders, dessa forma, 
são parceiros em diálogos em que a troca de argumentos é uma ca-
racterística distintiva. A Ciência baseada nos diálogos com stakeholders 
pode ser considerada como uma abordagem distinta à criação do co-
nhecimento, onde os investigadores procuram ativamente incorporar 
conhecimento não-científico à pesquisa.
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O envolvimento dos stakeholders é uma necessidade cada vez mais 
presente em todos os campos do conhecimento. Welp et al. (2006) desta-
cam que, para resolver problemas complexos, como a perda da biodiver-
sidade ou a mudança climática, uma abordagem tradicional disciplinar 
não é suficiente. Sendo assim, a pesquisa precisa levar em consideração 
o conhecimento fora da esfera científica, buscando a colaboração entre 
vários stakeholders como institutos de pesquisa, a indústria e o setor pri-
vado. Desse modo, os diálogos entre stakeholders são uma questão de 
alta relevância para a ciência (WELP et al., 2006).

Do ponto de vista dos pesquisadores, stakeholders relevantes em 
um processo de pesquisa podem incluir representantes do setor priva-
do, ONG’s, governos, grupos de cidadãos ou leigos (WELP et al., 2006). O 
diálogo entre os stakeholders estimula a pesquisa participativa e colabo-
rativa, e promove a aprendizagem mútua entre todos os atores envolvi-
dos (WELP et al., 2006).

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui uma abordagem qualitativa e pode ser 
classificada, quanto aos seus objetivos, como descritiva-exploratória. 
Para Richardson et al. (1989), a abordagem qualitativa da pesquisa é uti-
lizada, em geral, por investigações que tratam de situações complexas ou 
estritamente particulares, quando se procura, entre outras possibilida-
des, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais e possibilitar a compreensão do comportamento dos indivíduos.

A amostra deu-se de forma intencional. O período da coleta de dados 
foi 03 de Março a 21 de Abril de 2013. Para alcançar o objetivo proposto, 
a pesquisa foi segmentada em três etapas. A primeira etapa consistiu 
na realização de entrevistas semiestruturadas com representantes das 
áreas de pesquisa e políticas públicas para a produção agropecuária e 
mudanças climáticas, a fim de levantar suas percepções acerca das con-
tribuições dos sistemas de integração de produção para a produção 
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sustentável de alimentos, fibras e energia frente à necessidade de mu-
dança nos padrões da agropecuária, considerando desafios atuais como 
as mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável.

Desse modo, foram consultados especialistas envolvidos com pes-
quisa e políticas públicas para a produção agropecuária e mudanças 
climáticas, quais sejam: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA); Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

A segunda etapa consistiu na realização de entrevistas com stake-
holders do sistema iLPF no Brasil a fim de identificar a ocorrência de di-
álogos entre eles objetivando o desenvolvimento e a adoção do sistema 
de Integração Lavoura Pecuária Floresta no país.

Nesta etapa foram consultados representantes de segmentos que 
contribuem para o desenvolvimento do sistema iLPF no Brasil: Pesqui-
sa; Políticas Públicas; Tecnologia, Assistência Técnica e Extensão Rural; 
e Instituições Financeiras, sendo os entrevistados escolhidos conside-
rando o nível de acessibilidade e a importância e relação que possuem 
com o objeto de estudo da pesquisa: o sistema de iLPF.

A terceira e última etapa objetivou levantar junto a produtores ru-
rais em sistemas de iLPF no Brasil, sua percepção e opinião acerca do 
sistema adotado, as vantagens e desvantagens do sistema, o que os im-
pulsionou a adotá-lo e outros aspectos relevantes.

Para esta etapa da pesquisa foram selecionados produtores rurais em 
sistemas de iLPF para perceber aspectos relevantes para a pesquisa, como 
as vantagens e desvantagens do sistema adotado e a percepção de cada um 
deles com relação à iLPF. Os produtores rurais foram selecionados também 
de acordo com o critério de acessibilidade, sendo os primeiros contatos 
estabelecidos via e-mail e telefone a partir de indicações de pesquisadores 
da Embrapa integrantes do Projeto iLPF, os quais alimentam uma base de 
dados com contatos de produtores em sistemas de iLPF em todo o país.

A fim de possibilitar melhor compreensão dos resultados, os dados 
dos entrevistados nas três etapas dessa pesquisa foram sistematizados 
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em um quadro único (ver Quadro 1), organizado conforme o segmento 
e a instituição aos quais pertencem cada entrevistado, de acordo com a 
ordem cronológica de entrevista:

Quadro 1. Relação dos entrevistados por todas as etapas da pesquisa de acordo 
com o segmento e a instituição a qual pertence o entrevistado, em ordem cro-
nológica de entrevista

ENTREVISTADO SEGMENTO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO

01 Políticas Públicas MMA

02 Políticas Públicas MMA

03 Políticas Públicas MMA

04 Políticas Públicas MMA

05 Políticas Públicas MAPA

06 Pesquisa EMBRAPA

07 Pesquisa EMBRAPA

08 Políticas Públicas Secretaria de Agricultura do Estado de MG

09 Políticas Públicas MAPA

10
Tecnologia, Assistência 

Técnica e Extensão Rural
Consultoria Bunge

11 Pesquisa EMBRAPA

12 Pesquisa EMBRAPA

13 Pesquisa EMBRAPA

14
Tecnologia, Assistência 

Técnica e Extensão Rural
Campo Consultoria e Agronegócio

15 Políticas Públicas MAPA

16 Políticas Públicas MAPA

17
Tecnologia, Assistência 

Técnica e Extensão Rural
EMATER-MG

18 Pesquisa EPAMIG

19 Políticas Públicas Senado Federal

20
Tecnologia, Assistência 

Técnica e Extensão Rural
EMATER-MG

21 Pesquisa Projeto Agroflorestas

22 Instituições Financeiras Banco do Brasil

23 Produção rural Produtor rural
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ENTREVISTADO SEGMENTO ÓRGÃO/INSTITUIÇÃO

24 Produção rural Produtor rural

25 Produção rural Produtor rural

26 Produção rural Produtor rural

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Para as três etapas da pesquisa, o procedimento de coleta de dados 
deu-se por meio de entrevistas em local e horário previamente acorda-
dos. Foi assegurado aos respondentes o tratamento confidencial e seg-
mentado dos dados. Dessa forma, os dados seriam agrupados e analisa-
dos de acordo com o segmento respondente, o que garante o sigilo das 
informações dos entrevistados.

As entrevistas da primeira etapa da pesquisa tiveram duração mé-
dia de uma hora, enquanto que para a segunda e terceira etapas, a dura-
ção média de cada entrevista foi de uma hora e trinta minutos.

As entrevistas foram gravadas nas três etapas da pesquisa e, poste-
riormente, transcritas e formatadas tendo seus resultados descritos e 
analisados quanto ao conteúdo. Segundo Bardin (2006, p. 38), a análise 
de conteúdo consiste em:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos na descrição do conteúdo das 
mensagens. A intenção da análise de conteúdo é a inferência de co-
nhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente 
de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos 
ou não).

O software Alceste® (Analyse Lexicale par Contexte d’um ensemble 
de Segment de Texte) foi concebido originalmente por Max Reinert na 
França, nos anos 1970, sendo um instrumento para análise de dados tex-
tuais que, de modo a organizar as informações relevantes, utiliza análi-
ses estatísticas e matemáticas de co-ocorrências das palavras nos enun-
ciados do material textual (TEIXEIRA, 2012). O Alceste® foi empregado 

(continuação)
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apenas na segunda etapa da pesquisa, tendo em vista o volume de dados 
analisado. A terceira e última etapa contou com a análise de conteúdo de 
forma manual, assim como a primeira etapa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a primeira etapa da pesquisa, evidenciou-se, com a análise 
das entrevistas, que o tema “Desenvolvimento Sustentável” é relevante 
para todos os entrevistados, bem como “Técnicas mais sustentáveis de 
produção agropecuária”. Dos seis entrevistados, cinco deles acreditam 
que os impactos gerados pelas mudanças climáticas devem ser levados 
em consideração no que tange à produção agropecuária, tendo em vista 
as consequências que acarretam para a atividade. Além disso, todos os 
entrevistados afirmaram conhecer sistemas de integração de produção 
como a ILP e a iLPF, destacando contribuições importantes desses siste-
mas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, o que vai ao 
encontro com o objetivo da pesquisa.

A seguir é apresentado um quadro-resumo (ver Quadro 2) conten-
do as principais questões que influenciam de alguma forma a produção 
agropecuária de acordo com o que foi levantado pelas entrevistas.

Quadro 2. Quadro-resumo das principais questões dos entrevistados 1, 2, 3, 4, 
5 e 6.

Questões para 
a produção 

agropecuária

Desenvolvimento 
sustentável

Mudanças 
climáticas

Técnicas mais 
sustentáveis 
de produção 
agropecuária

Sistemas de 
integração de 

produção

Contribuições 
da iLPF para 

mitigação dos 
efeitos das 
mudanças 
climáticas

Entrevistado 1 Relevante
Impactos 

consideráveis
Relevantes ILPF

Sequestro 
de carbono

Entrevistado 2 Relevante
Impactos 

consideráveis
Relevantes ILPF

Sequestro 
de carbono, 
fixação de 
nitrogênio
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Questões para 
a produção 

agropecuária

Desenvolvimento 
sustentável

Mudanças 
climáticas

Técnicas mais 
sustentáveis 
de produção 
agropecuária

Sistemas de 
integração de 

produção

Contribuições 
da iLPF para 

mitigação dos 
efeitos das 
mudanças 
climáticas

Entrevistado 3 Relevante
Impactos 

consideráveis
Relevantes ILP e ILPF

Sequestro 
de carbono

Entrevistado 4 Relevante

Impactos 
consideráveis, 

mas não 
limitantes

Relevantes
ILP e suas 
variações

Sequestro 
de carbono, 
aumento da 
cobertura 

do solo

Entrevistado 5 Relevante
Impactos 

consideráveis
Relevantes

ILP e suas 
variações

Sequestro 
de carbono

Fonte: Dados da pesquisa (2013).

Interessante observar que a inclusão do sistema de iLPF no com-
promisso global assumido pelo governo brasileiro é um dos resultados 
dos diálogos entre os stakeholders do sistema mais citado pelos entre-
vistados e, a partir da fala acima incluída, percebe-se que a iniciativa não 
partiu de apenas um órgão, mas da atuação de diferentes stakeholders, 
comprovando a existência de diálogo entre as partes interessadas do sis-
tema de iLPF no Brasil.

A segunda e última seção do roteiro de entrevista aplicado aos stake-
holders do sistema de iLPF no Brasil teve como finalidade responder ao 
objetivo geral desta pesquisa, qual seja: identificar a ocorrência de diálo-
gos entre os stakeholders do sistema de iLPF no Brasil, objetivando o de-
senvolvimento e a adoção desse sistema no país. A partir das respostas 
dos entrevistados para as questões constantes dessa seção, percebeu-se 
a existência de diálogos e trocas de experiências entre os stakeholders, 
entre os quais os órgãos de pesquisa, política pública e tecnologia. Fi-
cou evidente que a interação entre esses órgãos busca o incremento de 
adoção desse sistema no país e contribui de maneira efetiva para o seu 
desenvolvimento.

(continuação)
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As questões relacionadas às Mudanças Climáticas e ao Desenvol-
vimento Sustentável são temas que influenciam o desenvolvimento de 
novas técnicas de produção agropecuária e que apresentam impactos 
consideráveis na atividade de produção de alimentos, fibras e energia. 
As pesquisas que visam o desenvolvimento de técnicas de produção 
adaptáveis aos efeitos das mudanças climáticas e capazes de mitigar 
seus efeitos são essenciais para responder à necessidade crescente de 
produção de alimentos para abastecer o mercado interno e/ou externo. 
Desse modo, é fundamental que a produção agropecuária seja desen-
volvida sob padrões sustentáveis que respeitem o meio ambiente e que 
forneçam alimentos seguros e de qualidade.

Percebeu-se, com a pesquisa, que ocorrem diálogos entre os stake-
holders do sistema de iLPF objetivando o seu desenvolvimento e adoção 
no Brasil. O Plano ABC, elaborado por força do compromisso assumido 
pelo Governo Federal para a redução da emissão de gases de efeito estu-
fa, a partir da atividade agropecuária, e a Política Nacional de iLPF, san-
cionada em 29 de abril de 2013 pela presidenta Dilma Rousseff, são os re-
sultados mais expressivos dos diálogos entre os stakeholders do sistema 
de iLPF ocorridos nos últimos anos que contribuíram para desenvolver 
e impulsionar a adoção desse sistema no país.

Os diálogos entre os diversos stakeholders do sistema é certamente 
uma ferramenta importante para auxiliar o desenvolvimento e a evolu-
ção da técnica de iLPF, uma vez que as trocas de experiências que ocor-
rem são essenciais para o aprimoramento do sistema. É unânime entre 
todos os segmentos entrevistados por essa pesquisa (Instituições Finan-
ceiras; Pesquisa; Tecnologia, Assistência Técnica e Extensão Rural; Polí-
ticas Públicas; e Produtor Rural) que o desenvolvimento de pesquisas 
acerca dos sistemas de integração e a transferência da pesquisa para o 
campo são questões essenciais para que se observe a elevação do pata-
mar de adoção desses sistemas no país. A transferência da pesquisa para 
o campo e o incentivo à adoção de sistemas de iLPF pode ser feita de di-
versas formas, sendo uma das principais a Política Pública que, para ser 
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efetivada no campo de maneira eficaz, depende dos serviços de ATER 
(ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL) como instrumento.

O trabalho desenvolvido pela Embrapa com relação à pesquisa em 
sistemas de integração e a difusão e transferência de tecnologia para 
os produtores rurais foi destacado ao longo de toda a pesquisa, uma 
vez que a Embrapa é uma instituição que colabora de maneira efetiva 
e próativa para a divulgação e a adoção de sistemas de iLPF no Brasil. 
Outras empresas de pesquisa, como a EPAMIG (EMPRESA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS) e o IAPAR (INSTITUTO AGRONÔ-
MICO DO PARANÁ), também citados por essa pesquisa, encontram-se 
incluídos nesse ínterim, uma vez que o seu trabalho junto aos produto-
res rurais de sua região é essencial e muitas vezes mais efetivo, tendo 
em vista a proximidade que esses órgãos têm com os produtores que se 
encontram em sua região.

O Governo também possui papel importante para o desenvolvimento 
dos sistemas de integração, visto que por meio de suas políticas públicas 
ele se aproxima de maneira significativa do produtor rural e consegue ofe-
recer facilidades para a produção no campo como, por exemplo, linhas de 
financiamento. Os incentivos à adoção de sistemas de iLPF por meio do 
Programa ABC, que oferece juros mais baixos aos produtores que buscam 
recursos para a implementação de sistemas de iLPF, por exemplo, é uma 
ação que incentiva a adoção e, ainda, auxilia na divulgação desses sistemas.

Para conseguir identificar as percepções de produtores rurais em 
sistemas de iLPF no Brasil, esta pesquisa buscou realizar entrevistas 
com produtores em diferentes estados do país, de modo a perceber van-
tagens e dificuldades que pudessem propiciar uma noção do sistema em 
âmbito nacional.

Porém, o reduzido número de produtores que adotam esse sistema 
no país limitou a amostra entrevistada a apenas quatro produtores em 
quatro estados do Brasil.

É interessante observar que foram entrevistados produtores em 
áreas de produção de diferentes tamanhos, sendo a menor propriedade 
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com 250 hectares, enquanto a maior propriedade possui 7200 hectares. 
Essa característica do sistema de iLPF, observada por meio das entrevis-
tas, é importante do ponto de vista social e econômico, uma vez que o 
sistema apresenta a possibilidade de implantação em pequenas, médias 
ou grandes propriedades. A implantação depende, no entanto, de carac-
terísticas específicas de cada propriedade, como o objetivo do produtor 
rural, sua capacidade de incorporação de tecnologia, entre outras.

Além disso, todos os produtores entrevistados elencaram vantagens 
do sistema atualmente implantado quando comparado ao sistema que 
adotavam anteriormente, seja por motivos econômicos, como o aumen-
to de produtividade observado na propriedade, ou por motivos ambien-
tais e ecológicos, como o bem-estar animal e as melhorias nas proprie-
dades físicas, químicas e biológicas do solo, decorrentes das sinergias 
que ocorrem entre os componentes do sistema. Observa-se, ainda, que 
nenhum dos produtores elencou desvantagens do sistema de iLPF, de 
modo que todos se mostram satisfeitos com o sistema adotado.

Com relação às dificuldades que os produtores enfrentam para pro-
duzir em sistemas de iLPF, o que aparece com maior frequência entre os 
entrevistados é a complexidade do sistema que, por integrar atividades 
agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, possui um nível 
mais elevado de dificuldade para condução, quando comparado à ativi-
dade de produção em sistemas isolados, como os sistemas de monocul-
tivo característicos da Revolução Verde do Século XX.

Outra dificuldade elencada por um produtor rural relaciona-se à difi-
culdade de encontrar mão de obra capacitada para trabalhar, justamente 
pela complexidade inerente à condução de sistemas de integração como 
a iLPF. Somando-se a isso a necessidade de acompanhamento técnico da 
atividade para o alcance dos objetivos do produtor rural, percebe-se que 
muitas das necessidades do sistema de iLPF identificadas pelos stakehol-
ders desse sistema no país, entrevistados na segunda etapa da presente 
pesquisa, convergem para a realidade do campo, visto que os produtores 
rurais percebem na prática aquilo que foi apontado pelos stakeholders.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temas como o Desenvolvimento Sustentável e as Mudanças Climá-
ticas são tidos por especialistas como aspectos relevantes que devem 
ser levados em consideração para a atividade de produção agropecuária. 
São fatores limitantes à atividade devido às consequências ambientais e 
climáticas evidentes e, portanto, demandam novos padrões e técnicas de 
produção. Além disso, esses temas influenciaram em muito a pesquisa 
e o incentivo à adoção de sistemas de integração de produção, como a 
iLPF, uma vez que se percebeu nesses sistemas um meio para mitigação 
dos efeitos das mudanças climáticas a partir do sinergismo existente en-
tre os componentes do sistema.

Para os entrevistados, esses temas influenciaram e impulsionaram o 
desenvolvimento da atividade de produção agropecuária a partir de sis-
temas que integram mais de uma atividade em uma mesma área, como é 
o caso da iLPF. Apesar de terem sido iniciadas pesquisas para esses siste-
mas apenas recentemente, conforme relatam os entrevistados, a técnica 
já é desenvolvida há bastante tempo. A produção de alimentos, fibras e 
energia a partir de sistemas de iLPF contribui para a recuperação de áre-
as degradadas e, consequentemente, reduz a necessidade de expansão da 
fronteira agrícola, fator muito positivo para a atividade, maximizando a 
quantidade de produtos agrícolas de elevada qualidade. Destaca-se ainda 
o fato de que o sistema de iLPF é adaptável em função das particularida-
des que dependem da região focada e do tipo de sistema agrícola e/ou pe-
cuário, o que contribui para a sua adoção em qualquer localidade do país.

A iLPF, como sistema de produção, busca a intensificação do uso 
da terra, de modo a otimizar a atividade produtiva e contribuir para o 
incremento de produção e oferta de alimentos com maior qualidade e 
responsabilidade ambiental, concorrendo para a competitividade do 
agronegócio. Tais aspectos do sistema de iLPF contribuíram para o de-
senvolvimento desse sistema no país, especialmente no que tange o de-
senvolvimento de pesquisas visando explicitá-los.
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Comprovados os aspectos como viabilidade econômica e ambien-
tal de sistemas de integração, percebe-se o envolvimento de diversos 
stakeholders para o seu desenvolvimento e difusão entre os produtores 
rurais. O Programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – ABC – do 
Governo Federal é um exemplo, visto que contou com a participação de 
diversos atores para a inclusão do sistema de iLPF como uma de suas es-
tratégias a fim de alcançar seu objetivo de redução de emissão de gases 
de efeito estufa a partir da atividade agropecuária.

Percebeu-se, com essa pesquisa, a necessidade de estruturação e 
desenvolvimento de serviços essenciais para a condução da atividade de 
produção agropecuária, como assistência técnica e extensão rural, pois 
são os técnicos que prestam esses serviços que orientarão os produtores 
rurais em sistemas de iLPF. Esses sistemas, por integrarem mais de uma 
atividade em uma mesma área, apresentam nível maior de complexida-
de quando comparado aos sistemas conduzidos de forma isolada.

Além disso, é recorrente entre os entrevistados a necessidade de 
capacitação de crédito junto ao sistema bancário e agentes financeiros, 
operadores de uma linha de financiamento do Programa ABC, para a 
implantação de sistemas de iLPF. A capacitação de produtores rurais é 
apresentada como uma necessidade para a ampliação da adoção do sis-
tema no país, por se tratar de um sistema mais complexo e que exige 
maior capacidade gerencial do produtor.

No que tange a adoção de sistemas de iLPF no Brasil, percebeu-se a 
necessidade de divulgação e difusão do sistema como aspectos essenciais 
para ampliar o índice observado de implementação desses sistemas no 
país. A capacitação do produtor rural, de técnicos de ATER e outros atores, 
como os agentes financeiros, são ações essenciais para ampliação da ado-
ção desse sistema no Brasil, o que justifica em partes a baixa adoção de sis-
temas de iLPF no Brasil. A cultura do produtor rural, no sentido de esperar 
resultados imediatos da atividade e não ter o hábito gerencial da atividade 
no que tange o acompanhamento de custos e receitas, por exemplo, é outro 
fator que influencia a adoção de sistemas de integração no Brasil.
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A estruturação dos serviços de ATER pública é também uma neces-
sidade veemente e que certamente contribuirá para a maior adoção de 
sistemas de iLPF no país. Esses serviços são instrumentos de viabiliza-
ção de políticas públicas que contribuem para aproximar o poder públi-
co dos produtores rurais. Um sistema necessariamente mais complexo, 
como a iLPF, exige acompanhamento de profissionais capacitados para 
alcançar os propósitos de viabilização econômica, social e ambiental da 
atividade por meio de sistemas de integração.

Foi identificada a existência de diálogos entre os stakeholders do sis-
tema de iLPF no Brasil objetivando o desenvolvimento e a adoção desse 
sistema no país, uma vez que a interação entre os atores é tida como 
essencial para a evolução do sistema.

Percebeu-se, entretanto, que os diálogos necessitam ainda de maior 
estruturação, frequência e acompanhamento por um maior número de 
atores, o que se espera que aconteça com o amadurecimento do sistema 
de iLPF no país. Desse modo, propõe-se a estruturação de um fórum es-
pecífico para debate, discussão e encontro de stakeholders do sistema de 
iLPF no Brasil de modo que o diálogo entre eles ocorra com maior fre-
quência num espaço próprio para acontecer, o qual deve ser resultado 
do compromisso dos stakeholders com o desenvolvimento desse sistema 
no país. 

A elaboração e aprovação do Plano ABC é um exemplo das conse-
quências do uso de diálogos entre os stakeholders do sistema de iLPF, 
visto que, para a inclusão do sistema como uma das estratégias do pro-
grama para alcançar sua meta de reduzir a emissão de gases de efeito 
estufa provenientes da atividade agropecuária, foi necessária a ação 
conjunta de vários stakeholders, como a pesquisa, as políticas públicas, 
as instituições financeiras, etc. A Política Nacional de iLPF é também 
outro exemplo, pois para ser aprovada precisou da atuação de diversos 
stakeholders.
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Capítulo XIII

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 
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Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota

–

APRESENTAÇÃO

O presente trabalho objetiva oferecer subsídios à Politica Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – PNATER e à Agencia Nacional de 
Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER sobre formas de atuação 
em setores relevantes para a economia nordestina, capazes de promover 
o desenvolvimento de comunidades. A proposta para a ação extensionista 
baseia-se em metodologias participativas e no pluralismo institucional e 
representa experiências de desenvolvimento local. Este trabalho funda-
menta-se em dois estudos exploratórios. Um sobre a pesca no município 
de Icapuí, a partir de uma Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, e o outro 
sobre a caprinocultura na comunidade de São Domingos, Sobral/CE, na 
perspectiva de um Arranjo Produtivo Local-APL. Ambas atividades econô-
micas de pesca e caprinocultura – representam para o Nordeste e, parti-
cularmente, para o Ceará, uma potencialidade de desenvolvimento local. 
Se definida uma estratégia, especialmente assistência técnica e extensão, 
essas atividades poderão contribuir para uma nova visão de desenvolvi-
mento. Dessa forma, tais atividades precisam receber, principalmente do 
Governo Federal, um tratamento que lhes possibilite o fomento, a coope-
ração entre os produtores e um processo de autoaprendizado. Este estu-
do utiliza-se do método hipotético dedutivo e trabalha com os principais 
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conceitos de Avaliação Ambiental Estratégica – AAE, de Sistema Local de 
Inovação e sua interação com os APLs.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho foi motivado por estudos exploratórios realiza-
dos por duas pesquisas de doutorado: “Avaliação Ambiental Estratégica 
para o Setor da Pesca: uma proposta para o município de Icapuí” e “Ino-
vação, Sustentabilidade e Organização Social de Territórios Produtivos: 
o caso do arranjo produtivo da caprinocultura da comunidade de São 
Domingos, Sobral/CE”. Essas pesquisas pretendem encontrar respostas 
que atendam ao desenvolvimento local, observando processos de assis-
tência técnica e extensão rural que levem em conta questões de compe-
titividade, utilização sustentável dos recursos naturais e a absorção e o 
uso de tecnologias em prol de comunidades que possam vir a se benefi-
ciar desses conhecimentos.

O município de Icapuí possui sua economia baseada no seguinte tri-
pé: a) extração mineral, compreendendo as atividades de extração de sal 
marinho e petróleo; b) agricultura – cultura do coco e do caju; e c) pesca 
– da lagosta e peixes típicos da costa, sendo a pesca da lagosta predomi-
nante sobre as demais atividades econômicas.

Por outro lado, sabe-se que, segundo dados do Instituto de Pesquisa 
e Estratégia Econômica do Ceará, IPECE1, o município de Icapuí concen-
tra aproximadamente 20% de sua população na faixa de extrema pobre-
za, ou seja, o rendimento domiciliar per capita compreende valores até 
R$ 70,00 (setenta reais) por mês.

Assim, é necessária uma atenção especial para o setor da pesca, não 
só no sentido da sua preservação, mas com o olhar para as perspectivas 
de geração de renda, objetivando tirar a população da faixa de extrema 
pobreza e promover o desenvolvimento local.

1 IPECE, Perfil Básico Municipal, Icapuí (2012).
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Sabe-se que, cada vez mais, é extremamente diversificada a estra-
tégia de captação dos recursos pesqueiros, principalmente em função 
da existência de novas tecnologias. Tal fato vai requerer um trabalho de 
assistência técnica e extensão pesqueira com a comunidade pesqueira, 
capaz de impulsionar o desenvolvimento.

No entanto, para que haja uma efetiva absorção das tecnologias tra-
balhadas pelos extensionistas, torna-se necessário envolver a comuni-
dade de pescadores no processo de planejamento para o setor da pesca. 
Tal fato, por si só, justifica uma Avaliação Ambiental Estratégica – AAE 
capaz de apresentar uma proposta de desenvolvimento para o setor no 
município de Icapuí. Sabe-se que a AAE é fundamental para fortalecer 
o planejamento e as políticas, particularmente as da pesca, no caso de 
Icapuí, e fazer uma conexão com outras políticas requeridas para a pro-
moção do desenvolvimento.

A AAE é um instrumento fundamental para a tomada de decisões 
e deve considerar questões que envolvam aspectos ambientais, econô-
micos e sociais. Deve, ainda, trabalhar com os principais atores para a 
identificação de ameaças e oportunidades, pontos fracos e pontos fortes; 
realizar um planejamento participativo; aprimorar os conhecimentos 
dos saberes locais; resgatar a autoestima da população; e capacitar e 
instrumentalizar os órgãos municipais.

Nesse estudo exploratório, observou-se que os pescadores do mu-
nicípio de Icapuí são capazes de identificar os problemas da pesca na re-
gião, indicando a queda de produção, os sistemas de pesca prejudiciais 
ao ambiente e os causadores de conflitos pelo uso de áreas de pesca. In-
clusive já possuem organização comunitária e iniciativas para defender 
suas estratégias de pesca (SALLES, 2011). Com eles será possível definir, 
ainda, como utilizar os recursos da pesca para melhorar as suas condi-
ções de vida. 

No caso da caprinocultura em São Domingos, Sobral/CE, parte-
-se de um estudo de caso que tem como respaldo teórico principal os 
Sistemas Locais de Inovação-SLI. Trabalha-se na perspectiva de um 
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Arranjo Produtivo Local-APL, de forma a oferecer subsídios às políti-
cas públicas, principalmente àquelas de assistência técnica e extensão 
rural. Tal trabalho vem sendo desenvolvido com especial ênfase na di-
fusão tecnológica, objetivando oferecer propostas capazes de reduzir 
a pobreza e a desigualdade da renda. Trata-se de um trabalho inicia-
do a partir de um projeto de segurança alimentar, caracterizado pela 
caprinocultura tradicional, em sua maioria constituída por agriculto-
res familiares. A agricultura familiar é um segmento da agricultura, 
responsável por garantir boa parte da segurança alimentar do País, 
importante fornecedora de alimentos para o mercado interno e para 
o autoconsumo.

O projeto de São Domingos apresenta resultados satisfatórios em 
relação à segurança alimentar, combate a pobreza e a miséria, e não 
deve se restringir apenas em garantir a segurança alimentar. Ele deve 
estar alicerçado em inclusão produtiva por meio de geração, adaptação 
e disponibilização de conhecimentos e no fortalecimento das iniciativas 
solidárias e associativas e na convivência local. É o que se pretende, ao 
se focar no Sistema Local de Inovação com a perspectiva de um Arranjo 
Produtivo Local – APL, pois entende-se que uma metodologia participa-
tiva e de interlocução entre os atores é fundamental.

A metodologia trabalhada para o presente artigo consistiu-se de um 
levantamento bibliográfico sobre os temas que respaldam o trabalho de 
assistência técnica e extensão rural e pesqueira, a AAE e o SLI com foco 
em APL, além de informações sobre a pesca e a caprinocultura nos ter-
ritórios em questão. Realizou-se, ainda, um trabalho de campo por meio 
de um estudo exploratório, utilizando-se da técnica observacional junto 
às comunidades e através de reuniões com os principais atores envolvi-
dos com os setores.

A escolha do tema justifica-se pela importância que a assistência 
técnica e a extensão rural representam para a construção do desen-
volvimento local, principalmente junto a populações de baixa renda. 
Já a escolha dos setores justifica-se pela relevância, não somente para 



Francisco Casimiro Filho et al.

ESTUDOS EM AGRONEGÓCIO  345

as localidades escolhidas, mas também para todo nordeste brasileiro, 
haja vista sua imensa faixa litorânea, extensão geográfica e solo semi-
árido, que torna a caprinocultura uma das atividades econômicas mais 
adequadas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Desenvolvimento Local

O Desenvolvimento econômico, como assinala Smith (2003), está 
preocupado com a alocação eficiente de recursos produtivos escassos 
e com a manutenção do crescimento sustentado ao longo do tempo. Do 
ponto de vista estritamente econômico, desenvolvimento significava um 
aumento no Produto Nacional Bruto, PNB, ou no Produto Interno Bruto, 
PIB, ou na taxa de crescimento da renda per capita ou no PNB per capita. 
Ou, ainda, alterações na estrutura de produção e emprego dos setores. É 
importante mencionar que as estratégias de desenvolvimento focavam 
na industrialização rápida, em detrimento do desenvolvimento rural.

No entanto, questões como a luta contra a pobreza absoluta, desi-
gualdade na distribuição da renda e desemprego, passam a fazer parte 
das preocupações com o desenvolvimento, cujo grande desafio consiste 
na melhoria da qualidade de vida, especialmente dos países e regiões 
pobres do mundo.

Assim, embora o termo se refira apenas a desenvolvimento econô-
mico, há uma preocupação em lidar com os aspectos sociais, políticos 
e institucionais e combater a pobreza crônica e os índices de subnu-
trição e analfabetismo, principalmente dos países e regiões menos de-
senvolvidas. Daí a importância de decisões locais que levem em con-
ta, entre outras questões, tradições culturais e modelos e abordagens 
multidisciplinares.

É conveniente enfatizar que o planejamento do desenvolvimento 
deve considerar o sistema social, assim entendido as inter-relações entre 
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os fatores econômicos e não econômicos, entre estes últimos questões 
como: trabalho e autoridade; burocracia pública e privada; estruturas 
legais e administrativas; tradições; regimes de posse da terra; autorida-
de e integridade das agências governamentais e grau de participação po-
pular nas decisões. Do exposto, pode-se afirmar que o desenvolvimen-
to é um estado mental, que requer políticas públicas adequadamente 
elaboradas. Como o desenvolvimento pode significar diferentes coisas 
para diferentes pessoas, as políticas públicas têm que levar em conta as 
especificidades locais. As estratégias de desenvolvimento devem olhar 
para o sistema social como um todo interdependente.

Nessa interdependência, encontra-se também o capital natural, ou 
o meio ambiente ou os recursos naturais, que provem os bens e serviços 
que possibilitam a manutenção e melhoria da qualidade de vida. Aqui é 
importante, também, tratá-los com uma visão mais holística das relações 
entre o homem, o sistema econômico, a natureza ou os ecossistemas. 

É importante considerar um processo de desenvolvimento parti-
cipativo, através do qual os atores influenciam ou controlam sua par-
cela sobre iniciativas de desenvolvimento. A participação aumenta a 
sustentabilidade. 

O desenvolvimento participativo fortalece a propriedade local e o 
compromisso das pessoas, aumentando o capital social, através do au-
mento das capacidades técnicas e gerenciais das pessoas que dele viven-
ciam. Vários atores devem participar do processo de desenvolvimento 
participativo: os beneficiados diretamente, os que possuem especialida-
des, os que vão financiar as propostas, os organismos internacionais.

Para que o desenvolvimento participativo seja eficaz, é necessário: 
compartilhar a informação, fazer da consulta um fluxo de via dupla, to-
mar decisões de forma compartilhada e facilitar o empoderamento ou a 
participação efetiva.

Pode-se afirmar que o desenvolvimento local, programado através 
da metodologia participativa, está se tornando o elemento estratégico 
da sustentabilidade, auxiliando as escolhas políticas.
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2.2 Avaliação Ambiental Estratégica – AAE 

A Avaliação Ambiental Estratégica – AAE trata de questões funda-
mentais no processo de tomada de decisões, mobilizando os principais 
atores, os stakeholders, para a identificação de problemas e a definição 
de soluções, propondo saídas para os conflitos. Assim, promove vínculos 
entre políticas setoriais e ambientais, integra os diversos organismos da 
administração pública e sistematiza dados e informações – ambientais, 
socioeconômicas, culturais e geográficas – como subsídios aos estudos 
desenvolvidos. A cooperação interinstitucional e a participação pública 
são, sem sombra de dúvidas, os determinantes fundamentais da AAE. 
Logo, é fundamental que esteja centrada nos impactos identificados 
como preocupações prioritárias da população afetada. (Laboratório In-
terdisciplinar de Meio Ambiente-LIMA/COPPE/UFRJ, 2007)

Conforme já foi dito, a AAE além de fortalecer o planejamento e as 
políticas ambientais, é fundamental na medida em que interage com ou-
tras políticas necessárias ao desenvolvimento sustentável, entre elas, a 
Política de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Como benefícios da AAE pode-se citar (EVALSED, 2004; Laboratório 
Interdisciplinar de Meio Ambiente, 2007):

• Revisão sistemática de questões ambientais relevantes;
• Conhecimento mais claro dos efeitos ambientais associados a 

um Plano, ou em outras palavras, integração dos temas ambien-
tais em processos estratégicos de tomada de decisão em torno 
de opções de desenvolvimento, auxiliando a decisão estratégica 
a prevenir problemas ambientais;

• Maior equilíbrio entre fatores ambientais, sociais e econômicos;
• Antecipação da consideração de políticas setoriais de questões 

ambientais;
• Orientação em termos de mitigação de impactos negativos; 
• Facilitação do encadeamento de ações ambientalmente 

estruturadas;
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• Contribuição para um processo ambientalmente integrado e 
sustentável do desenvolvimento de políticas de planejamento;

• Reforço à transparência no processo de tomada de decisão; e
• Aumento do apoio social da população.

É importante comentar os fatores e situações decisivas, retiradas 
das melhores práticas do processo de AAE, conforme Dalal-Clayton e Sa-
dler (2005); Partidário (1996); Therivel (2004) apud Lemos (2007):

• Momento de realização da AAE – quanto mais cedo a AAE, maio-
res as possibilidades de influências decisivas das questões am-
bientais na construção das políticas;

• Requisitos e referência de sustentabilidade – são as referências 
que devem orientar a construção das políticas e devem ser in-
corporadas às questões estratégicas. Entre elas: objetivos, parâ-
metros, indicadores, metas, capacidade de carga ou políticas de 
sustentabilidade;

• Integração horizontal – sugere considerar políticas, planos e 
programas relacionados, como transporte, energia, saneamen-
to, recursos hídricos, planejamento territorial, conservação, 
agricultura, etc. Por esses motivos torna-se fundamental a inte-
gração institucional;

• Integração vertical – significa que a AAE deve estar presente em 
todos os níveis de planejamento, isto é, políticas, planos e progra-
mas, assim como em todos os níveis da administração pública;

• Integração metodológica – deve considerar as abordagens já uti-
lizadas no planejamento existente;

• Participação pública e transparência – deve levar em consideração 
as opiniões e observações dos grupos de interesse, deixando clareza 
no modo como as questões ambientais influenciarão as políticas; e

• Monitoramento – visto como essencial para garantir a retroali-
mentação do processo e avaliar se as medidas mitigadoras pro-
postas estão sendo adotadas.
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A AAE trabalha com uma metodologia participativa que envolve os 
principais atores e aprimora os saberes locais. Para garantir a partici-
pação é necessário, inicialmente, que haja representatividade. É funda-
mental que sejam levadas em conta as características dos setores en-
volvidos e, atento a elas, se realize, com a participação do público, um 
diagnóstico estratégico considerando informações externas e internas, 
oportunidades e/ou ameaças e pontos fortes e/ou pontos fracos. Essa 
forma de participação permite visualizar um enorme conjunto de pro-
blemas articulados. É importante, ainda, levar-se em conta as peculia-
ridades locais, adaptando o processo de planejamento à realidade e ao 
contexto estudado (CAVALCANTE; FERRARO, 2002).

Finalmente, mas, também, como questão decisiva, vale a pena cha-
mar a atenção para a necessidade de se conhecer as inquietações do 
contexto local, assim como os processos de tomada de decisão para o 
sucesso de uma AAE. Nesse aspecto, é necessário lembrar a importância 
de políticas de assistência técnica e extensão rural, como aspecto decisi-
vo para o desenvolvimento local. 

2.3 Sistema Local de Inovação e Arranjo Produtivo Local 

Como assinalam Cassiolato e Lastres (2005):

A incompreensão das particularidades do processo inovativo – e de 
suas conseqüências para o desenvolvimento – tem levado a equívocos 
que impedem avançar no sentido de propor e implementar políticas 
que dêem conta dos desafios e oportunidades colocados atualmente à 
sociedade e economia brasileiras.

Sabe-se que políticas científicas, tecnológicas e industriais podem 
ser capazes de mobilizar processos de aquisição, transferência e uso de 
conhecimento pelo setor produtivo, que fomentem inovação, associa-
dos a estratégias de desenvolvimento, desde que levem em conta sis-
temas de inovação. É importante comentar que a inovação deve ser um 
elemento fundamental nas estratégias de desenvolvimento, sobretudo 
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aquelas voltadas ao desenvolvimento local, e não somente nas políticas 
científicas, tecnológicas e industriais.

Ao se trabalhar com o conceito de desenvolvimento local, pode-se 
enfatizar a promoção de sistemas produtivos locais que considerem um 
processo de regionalização e de territorialização. Cabe ao Governo Fe-
deral, através das diversas políticas, principalmente através da Política 
de Assistência Técnica e Extensão Rural, fomentar e cooperar com o pro-
cesso de autoaprendizagem das regiões.

Há que ter claro o conceito de inovação e, principalmente, a impor-
tância de redes formais e informais. O trabalho Technical Change and 
Economic Policy (OECD, 1980), do qual participaram François Chesnais, 
Christopher Freeman, Keith Pavitt e Richard Nelson, apresenta, entre 
outros aspectos, o caráter sistêmico da inovação. Outra característica 
fundamental a ser considerada, e que foi também destacada pela OECD 
no Sundquist Report (1988), é a necessidade de uma abordagem integra-
da para questões sociais, econômicas e tecnológicas. Lembra-se, ainda, 
a importância dos atores políticos e das condições culturais e institucio-
nais próprias de cada localidade. Inovar é, antes de tudo, interpretar a 
informação, transformá-la e internalizá-la, o que vai requerer uma per-
feita sinergia entre o conhecimento tácito e o científico.

Em 1992, a OECD avança e, no documento Technology and the Eco-
nomy: The Key Relationships enfatiza a importância da cooperação, das 
parcerias estratégias e do conhecimento tácito. Também as caracterís-
ticas de foco no conhecimento, aprendizado e interatividade, são ne-
cessárias aos sistemas de inovação, conforme ressaltadas por Freeman 
(1988) e Lundvall (1992). É importante destacar a ênfase que deve ser 
dada à criatividade humana. Castells (1999) e Balestrin & Vargas (2004) 
complementam referido raciocínio lembrando que as redes de colabora-
ção são espaços onde a interação interorganizacional facilita a criação, a 
partilha e a utilização do conhecimento, e requerem articulação, coope-
ração, flexibilidade e interdependência das organizações. Enfim, exigem 
gestão dos relacionamentos.
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Novamente, trazendo Cassiolato e Lastres (2005) pode-se afirmar que:  

O “sistema de inovação” é conceituado como um conjunto de institui-
ções distintas que contribuem para o desenvolvimento da capacidade 
de inovação e aprendizado de um país, região, setor ou localidade – e 
também o afetam. Constituem-se de elementos e relações que intera-
gem na produção, difusão e uso do conhecimento. A idéia básica do 
conceito de sistemas de inovação é que o desempenho inovativo depen-
de não apenas do desempenho de empresas e organizações de ensino 
e pesquisa, mas também de como elas interagem entre si e com vários 
outros atores, e como as instituições – inclusive as políticas – afetam o 
desenvolvimento dos sistemas. 

Rocha Neto (1998), na Nota Técnica 12/98 do Projeto de Pesquisa 
“Globalização e Inovação Localizada: Experiências de Sistemas Locais no 
Âmbito do Mercosul e Proposições de Políticas de C&T”, assinala, entre 
os tópicos principais, o papel dos Arranjos Produtivos Locais - APLs e 
sua capacidade. Mostra a importância de: 

se “engenheirar” sistemas que incorporem nas suas “constituições 
genéticas” mecanismos diversificados de articulação institucional e 
de comunicação entre todos os seus agentes para formação de ar-
ranjos voltados à inovação e difusão de tecnologia. Este tem sido o 
principal segredo de sucesso dos processos de outros países (ROCHA 
NETO, 1998).

E complementa que é necessário adotar estratégias de elevação da 
inteligência social em todas as atividades de uma comunidade, assim 
como implementar processos ativos de aprendizagem. Destaca a me-
lhor qualificação de profissionais e de trabalhadores, em todos os níveis, 
como condições necessárias à constituição dos SLIs. Aqui, mais uma vez, 
assistência técnica e a extensão rural são fundamentais.

Como assinala Miglino (1999), a geração de inovação requer um 
processo de aprendizado coletivo, onde as interações dos diversos agen-
tes envolvidos desempenham um papel fundamental, razão pela qual, 
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investigar um arranjo produtivo consiste em analisar as possibilidades 
de conformação de um sistema local de inovação. Consiste, também, em 
trabalhar uma metodologia participativa.

Vale, ainda, lembrar as contribuições de Loiola e Ribeiro (2004) 
que asseguram que as capacidades de inovação e de aprendizagem es-
tão fortemente enraizadas na estrutura social, institucional e produtiva 
de cada região ou país, e que podem ser encontradas, por exemplo, em 
aglomerações de pequenas e médias empresas interligadas ao longo de 
cadeias produtivas.

Finalmente, há que ressaltar que, como aponta Amaral Filho (2004), 
no Brasil existem poucos estudos que tratam de Arranjos Produtivos de 
natureza agropecuária, principalmente aqueles sustentados pela agricul-
tura familiar, sobretudo no Nordeste, onde ela ocupa lugar de destaque. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aqui, pretende-se mostrar os resultados da pesquisa exploratória 
em Icapuí e Sobral.

3.1 A Pesca em Icapuí-Ceará

O município de Icapuí apresenta características naturais singulares 
e uma necessidade de preservação dos recursos naturais lá existentes, 
principalmente com vistas à sustentabilidade. Situado no litoral sul do Es-
tado do Ceará, caracteriza-se, do ponto de vista ambiental, por um relevo 
de planície litorânea e uma vegetação da zona litorânea, estando na bacia 
hidrográfica do Baixo Jaguaribe. O município dispõe de cerca de 60 km 
de praias e de 40 km² de área verde com coqueirais, manguezais, dunas, 
falésias, lagoas e atrativos naturais. Dentre as principais praias, destacam-
-se: Ponta Grossa, Redonda, Requenguela e Barra Grande. Ponta Grossa foi 
tornada uma APA – Área de Proteção Ambiental e compreende 555,6782 
hectares. É importante perceber que todas as praias vizinhas possuem 
características geomorfológicas semelhantes à Ponta Grossa (Redonda, 
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Picos e Peroba). Requenguela e Barra Grande têm como principal atração 
a vegetação de mangue. Em meio a essa vegetação ficam as tradicionais 
salinas. Barra Grande, área onde o equilíbrio natural já foi seriamente 
ameaçado, foi transformada também em Área de Proteção Ambiental. 

Como já foi dito, embora sua economia se fundamente na extração 
mineral, na agricultura e na pesca, esta última se constitui na principal 
atividade econômica. 

A pesca é praticada intensamente de forma artesanal, por pescado-
res que utilizam embarcação à vela ou motorizadas, de pequeno, médio 
e grande porte. Dentre a frota pesqueira encontram-se: lancha, bote à 
motor, bote à vela, jangada, paquete e paquete à remo. No sistema de 
pesca da lagosta são identificadas: armadilhas (cangalha e manzuá); re-
des de espera de fundo caçoeira; mergulho com compressor de ar em 
marambaia. Já o camarão é pescado através de diferentes tipos de redes. 
A pesca do peixe se dá através do curral; viveiro; manzuá; rede espinhal 
de fundo ou linha de mão (SALLES, 2011).

Apesar da pesca se constituir na atividade econômica mais importan-
te do município de Icapuí, principalmente a pesca da lagosta, e além de 
existir uma grande variedade de embarcações pesqueiras e de estratégia 
de captura dos recursos pesqueiros, existem conflitos pelo uso dos espa-
ços e, ainda, prevalece uma situação de extrema pobreza no Município. 

Em se tratando dos conflitos pelo uso dos espaços, e tomando a pes-
ca da lagosta como exemplo, há um problema entre pesca sustentável e 
pesca predatória que precisa ser equacionado. Como exemplo, pode-se 
citar que, a pesca da lagosta usando manzuás é considerada limpa, legal 
e sustentável, enquanto o uso de marambaias, compressores e redes, é 
dito ilegal e predatório. Os pescadores das praias de Redonda e Peroba 
pescam artesanalmente usando manzuás, enquanto em outras praias 
estão sendo utilizados artefatos de pesca predatória, constituindo-se 
uma “guerra” na terra e no mar (BRASIL, 2011).

Um dos grandes problemas no segmento pesqueiro reside na fal-
ta de planejamento para o setor e, principalmente, na identificação de 
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alternativas inovadoras para a utilização do pescado, tais como: i) Iden-
tificação de capturas e mercado para novas espécies; ii) Aproveitamento 
industrial para evitar o desperdício, consequência da perecibilidade; iii) 
O aproveitamento de subprodutos para artefatos; e iv) A própria orga-
nização e articulação dos pescadores com instituições e entidades que 
lhes permitam agregar valor à sua atividade produtiva, seja na produção 
propriamente dita, seja na comercialização.

Assim, pode-se perguntar: o que fazer para melhorar as condições 
de vida da população do município de Icapuí, que vive da atividade 
pesqueira, atendendo as condições de sustentabilidade? Uma estru-
tura para a aplicação da AAE para o segmento pesqueiro em Icapuí 
pode ser desenvolvida tendo como base os elementos centrais que ca-
racterizam a pesca naquele município. Os procedimentos, as aborda-
gens e as boas práticas já desenvolvidas e aplicadas no campo da AAE 
deverão ser consideradas. Como resultado, deve-se ter indicações de 
ordem prática, visando o alcance dos objetivos e benefícios esperados, 
principalmente subsídios à Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural – PNATER.

Particularmente, como já mostrado, os instrumentos de AAE permi-
tirão verificar empiricamente as soluções viáveis, oferecendo propostas 
para ações contínuas e sistemáticas que possam vir a debelar os proble-
mas e serem incorporadas nas estratégias da Agencia Nacional de Assis-
tência Técnica e Extensão Rural – ANATER.

Ademais, e como já foi dito, os pescadores do município são capazes 
de identificar os problemas da pesca. Assim, com eles, será possível de-
finir, inclusive, como utilizar os recursos da pesca para melhorar as suas 
condições de vida. Em outras palavras, capacitações serão necessárias 
para inovar em produto, em processo, em marketing e na própria forma 
de organização (OCDE, 2007). Ressalte-se que essa deve ser a principal 
contribuição de uma proposta de Avaliação Ambiental Estratégica – 
AAE, que comprometa entre os atores envolvidos técnicos de assistência 
técnica e extensão rural da área pesqueira.
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3.2 A Caprinocultura em São Domingos, Sobral-Ceará

A criação de caprinos apresenta-se como uma alternativa viável aos 
formuladores de políticas para enfrentar os desafios da diminuição da 
pobreza, da insegurança alimentar a da desigualdade social. Representa 
uma atividade produtiva que poderá contribuir para aumentar e melho-
rar o nível de renda das áreas rurais. 

Sabe-se, por informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) que o efetivo total de caprinos no Brasil vem crescendo 
em todas as regiões brasileiras. Contudo, trabalho realizado por técnico 
da EMBRAPA (MARTINS, 2008), mostra que poucos são os criadores que 
dão o tratamento devido ao rebanho, como: ensilagem, fenação, manejo, 
combate a verminose, controle dos animais, entre outros. Aquele mes-
mo trabalho evidencia que os que consomem a carne caprina, em sua 
maioria, o fazem sem ter idéia do seu valor nutricional, movido apenas 
pelo paladar, o que mostra a grande potencialidade dessas carnes. A essa 
informação soma-se o fato de que os entrevistados, em grande parte, 
demonstraram interesse em aumentar a quantidade consumida. Todas 
essas informações sinalizam um mercado consumidor em expansão, 
para a carne.

Observando-se o caso de Sobral, há que considerar inicialmente o 
rebanho. De uma forma geral, os criadores de caprinos, em especial os 
agricultores familiares, estão desarticulados, o que se reflete diretamen-
te na comercialização dos animais para atravessadores, isso quando não 
abatidos clandestinamente. Existe também uma assistência técnica in-
suficiente e desarticulada, com deficiência no padrão tecnológico.

Ainda segundo informações da Coordenação do Agronegócio da Se-
cretaria de Agricultura e Pecuária da Prefeitura de Sobral, há a necessi-
dade de uma construção participativa de um Plano de Desenvolvimento 
que contemple infraestrutura para os criatórios, beneficiamento de car-
caças, acompanhamento técnico sistemático, aspectos tecnológicos ade-
quados para a região, inclusive fazendo uso das pesquisas da EMBRAPA 
Caprinos e Ovinos.
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Informa, também, aquela Secretaria que o Território de Sobral está 
com o projeto de construção de um abatedouro aprovado pelo PROINF, 
que será construído no município de Sobral dentro dos padrões exigidos 
para receber o Selo de Inspeção Federal. 

Ressalta-se que a maioria dos estabelecimentos do Território de So-
bral encontra-se nas mãos de agricultores familiares, aproximadamente 
90%, ocupando área menor que 5 ha. Em contraposição os estabeleci-
mentos de maior área, acima de 100 ha, estão sob o poder de estabeleci-
mentos patronais (MDA, 2010).

Registre-se como caso de sucesso que já vem se utilizando da capri-
nocultura como forma de promover melhoria na qualidade de vida de 
agricultores familiares, o Projeto Cabra Nossa de Cada Dia.  Tal Projeto, 
na cidade de Sobral, atua na área rural, na comunidade de São Domingos, 
e tem como propósito minimizar ao máximo os índices de mortalidade 
infantil, principalmente nas regiões de clima semiárido. Junto a isso visa 
proporcionar melhor qualidade de vida às famílias carentes de forma a 
assegurar uma alimentação básica para um crescimento saudável. As-
sim, foi concebido para combater a fome e a miséria das comunidades 
rurais locais, por meio da iniciativa da Paróquia de Nossa Senhora do 
Patrocínio, em Sobral. Seu principal objetivo de assegurar alimentação 
às famílias em condições de insegurança alimentar vem sendo atingido. 
O Projeto já ganhou, por dois anos consecutivos, Prêmio de Inovação em 
Saúde Pública.

Apesar dos resultados satisfatórios em relação à segurança alimen-
tar do Projeto Cabra Nossa, como assinala Farias (2011), o combate à po-
breza e a miséria não deve se restringir apenas em garantir a segurança 
alimentar. 

Este deverá estar alicerçado em inclusão produtiva por meio de gera-
ção, adaptação e disponibilização de conhecimentos, inclusão em di-
ferentes nichos de mercados locais, no fortalecimento das iniciativas 
solidárias e associativas e na convivência local (FARIAS, 2011)
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E continua:

Evidencia-se uma demanda diferenciada para a pesquisa agropecuária, 
a necessidade de desenvolvimento e acesso às tecnologias apropriadas, 
que levem em consideração o respeito à cultura e os saberes locais, ge-
ração de renda e melhores condições de trabalho e sustentabilidade 
ambiental. (FARIAS, 2011).

É necessário, portanto, trabalhar junto aos criadores de São Do-
mingos com vistas ao desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local. 
A Comunidade, hoje, é composta por, aproximadamente, 120 famílias. 
Dessas, 1/3 estão inscritas no Projeto e o aprisco lá existente já tem ca-
pacidade para 250 animais, estando funcionando atualmente com um 
terço de sua capacidade. Isto porque, após a devolução das matrizes, 
depois de dois anos, na fase chamada repasse, o vínculo com o projeto 
pode continuar, desde que as famílias possuam animais e tenham in-
teresse pelo projeto. No entanto, no passado, quando as crianças cres-
ciam, por falta de conhecimento das oportunidades de renda advindas 
da comercialização dos produtos da cadeia produtiva, muitas famílias 
não viam condições de continuar no projeto. Esse fato vem gradativa-
mente mudando.

A Comunidade possui uma Associação Comunitária, através da qual 
vende os principais produtos para o Programa de Aquisição de Alimen-
tos – PAA, da Prefeitura de Sobral. No entanto, como a motivação do 
Projeto deve-se ao leite da cabra, usado pelas crianças, idosos e famílias 
da comunidade, a caprinocultura leiteira e de corte vem evoluindo sig-
nificativamente. Principalmente a partir da parceria do Departamento 
Estadual de Estradas e Rodagem – DETRAN, em 2009, que ao recolher 
os animais nas estradas e doar ao Projeto, vem fortalecendo o rebanho e 
aumentando a condição social e econômica dos produtores.

Pela forma como o rebanho vem sendo constituído, registre-se que 
as raças encontradas no Projeto são, em sua maioria, mestiças ou sem 
raça definidas. Outra característica do processo criatório que deve ser 
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levada em conta está associada à questão fundiária da zona rural no mu-
nicípio de Sobral. Embora o histórico dos criadores tenha sido o de criar 
as cabras presas, para não prejudicar as propriedades das quais não 
eram donos, antes de pertencerem ao Projeto, levando até os animais o 
alimento e a água, eles reagem a tal forma de criação, argumentando que 
o caprino fica exposto ao sol e ao solo úmido, o que causa doenças e os 
leva à morte. Assim, os animais são soltos, logo de manhã, e recolhidos 
à tarde. Cada família é responsável pela alimentação e controle de doen-
ças, quando eles retornam ao aprisco, sempre numa atitude coletiva e 
não individualista.

Observe-se que o fato de os animais serem criados soltos, inclusive 
em função do espaço disponível, porém nas proximidades do açude Jai-
baras, pode vir a se constituir em perigo de poluição das águas, provoca-
do pelas fezes dos animais.

Percebe-se, portanto, a necessidade de um trabalho com os atores 
do Sistema Local de Inovação – SLI, a partir dos criadores de caprinos 
da comunidade de São Domingos e com uma efetiva participação dos 
órgãos de assistência técnica e extensão rural, visando dar vazão às po-
tencialidades do setor, modificando o cenário e promovendo o desenvol-
vimento local.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do anteriormente exposto, percebe-se a necessidade de um maior 
envolvimento com a comunidade pesqueira e com os criadores de capri-
nos, nos respectivos municípios, com a participação dos órgãos exten-
sionistas, já que na extensão se concentra o maior obstáculo ao desen-
volvimento local.   

Com relação à pesca em Icapuí, acredita-se que, com a participação da 
comunidade pesqueira e a realização da Avaliação Ambiental Estratégica 
– AAE, utilizando metodologias de formação de capital humano que levem 
em conta a cultura e os saberes tácitos, obtenha-se os seguintes resultados:
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• Aumento do envolvimento da comunidade no setor pesqueiro;
• Identificação inovações de processos e produtos relacionados à 

captura das espécies tradicionais e à maior diversificação das 
variedades pesqueiras; 

• Aprimoramento de processos de difusão de tecnologias apro-
priadas e capacitações específicas; e

• Visualização novos mercados, canais de distribuição, oportunida-
des publicitárias e novas formas de organização da comunidade.

No tocante a caprinocultura de São Domingos, a compreensão da 
problemática, a partir dos saberes locais, e a utilização da dinâmica me-
todológica para fortalecimento de Arranjo Produtivo Local, com a visão 
de Sistema Local de Inovação, permitirá indicar soluções integradas 
para os problemas socioeconômicos e ambientais, entre elas:

• Aumento do nível de desenvolvimento das relações 
indivíduo-comunidade;

• Estímulo a atitudes empreendedoras e inovativas;
• Indução do desenvolvimento de tecnologias apropriadas; e
• Proposta de lançamento de chamadas públicas através de Projetos 

multidisciplinares e interinstitucionais, capazes de permitir a difu-
são de tecnologias e a organização social de territórios produtivos.

Observa-se que para a consecução das soluções anteriores será ne-
cessária uma ação moderna e eficiente dos órgãos de assistência técnica 
e extensão rural.

Acredita-se que desse modo, a partir da construção da “enciclopédia 
do cotidiano”, proporcionada por metodologias participativas, como é 
o caso da Avaliação Ambiental Estratégica – AAE e da vivência de dinâ-
micas de Arranjo Produtivo Local – APL, incorporando-se os atores do 
Sistema Local de Inovação – SLI, principalmente aqueles responsáveis 
pela política e pelas ações de assistência técnica e extensão rural, será 
possível promover o desenvolvimento local, já que se levam em conta as 
heterogeneidades do ambiente rural.
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