
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

 

CLAUDIA REGINA ROSAL CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A RELAÇÃO 

CONTRATUAL NA CADEIA AGROINDUSTRIAL DO TOMATE 

NO ESTADO DE GOIÁS:  

ASPECTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia 

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ficha Catalográfica) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLAUDIA REGINA ROSAL CARVALHO 

 
 

 

 

 

 

 

A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A RELAÇÃO 

CONTRATUAL NA CADEIA AGROINDUSTRIAL DO TOMATE 

NO ESTADO DE GOIÁS:  

ASPECTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Doutorado em 

Ciências Ambientais da Universidade Federal de 

Goiás, para obtenção do título de Doutor em Ciências 

Ambientais. 

Área de concentração: Conservação, 

desenvolvimento e sociedade 

Orientador: Prof. Dr. Barsanufo Gomides Borges 

 

 

 

 

 
 
 
 

Goiânia 

2008 



CLAUDIA REGINA ROSAL CARVALHO  

 

 

 

A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E A RELAÇÃO 

CONTRATUAL NA  CADEIA AGROINDUSTRIAL DO TOMATE 

NO ESTADO DE GOIÁS:  

ASPECTOS ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 
 

 Dissertação defendida no Curso de Doutorado em Ciências Ambientais da 

Universidade Federal de Goiás, para a obtenção do grau de Doutorado, aprovada em 

______ de ______________ de _______, pela Banca Examinadora constituída pelos 

seguintes professores: 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Barsanufo Gomides Borges - UFG 

Presidente da Banca 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Fausto Miziara - UFG 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Nelson Roberto Antoniosi Filho - UFG 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Wenceslau Gonçalves Neto - UFU 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Nunes Guimarães - UFU 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus Pais e minhas irmãs. 
Companheiros de todas as horas e apoio nas horas mais difíceis. 

 
 

 

 

 



  

AGRADECIMENTOS 

 

À minha família, que acompanhou todo o desenvolvimento deste trabalho, 

incentivando-me em cada etapa e em cada obstáculo, que trouxe alegria, amor e ternura 

para meus dias, tornando possível a conclusão de cada nova versão.  

Ao Professor Barsanufo, meu orientador, com quem aprendi conceitos fundamentais 

para o desenvolvimento deste trabalho, pela ajuda e prestatividade no esclarecimento de 

dúvidas para o desenvolvimento deste trabalho, contribuindo com seu conhecimento e 

experiência através de sugestões imprescindíveis. 

Aos professores Nelson e Fausto, pelas contribuições e apontamento de erros no sentido 

de tornar este trabalho, realmente um trabalho interdisciplinar. 

À minha amiga Hellen, pela força e palavras de perseverança na hora que mais precisei 

de apoio neste trabalho. 

A todas essas pessoas gostaria de expressar aqui minha eterna gratidão. Esse trabalho 

não seria possível sem a significativa contribuição de vocês.  

Muito obrigada! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"...não importa tanto o tema da tese quanto a 

experiência de trabalho que ela comporta."  

 
Umberto Eco 



 
RESUMO 

 

O presente trabalho analisa a conjuntura do setor agroindustrial produtor de tomate 
para processamento através da verificação dos recentes movimentos estratégicos das 
empresas, assim como do restante da cadeia produtiva, para que se possa comprovar os 
impactos da relação existente entre o setor produtor de matéria-prima e a indústria 
processadora. Com isso, pode-se identificar os novos campos organizacionais a partir dos 
interesses dessa relação. O dinamismo da produção que leva em consideração o 
aprofundamento da especialização e a diversificação produtiva, além de outras estratégias, 
visa um aumento da produtividade e a busca por maior lucratividade. Como conseqüências, o 
resultado desse processo foi um novo dinamismo para o setor e mudanças de localização, 
projetando também problemas como a concentração da oferta de produtos, a aceleração da 
mudança tecnológica, os desequilíbrios regionais e impactos ambientais derivados desse novo 
modelo organizacional baseado nos contratos. Existem muitas questões que necessitam de 
definições, pois as estratégias estabelecidas pelas empresas correm o risco de não se 
manterem devido aos impactos da produção extensiva sobre o meio ambiente, como é o caso 
da monocultura do tomate voltada para industrialização no estado de Goiás. Os dados e 
informações obtidos por meio de questionários aplicados apontam para o fato de que vários 
elementos devem ser considerados, á luz da teoria, como a racionalidade limitada dos agentes, 
o oportunismo, a incerteza e a especificidade dos ativos; e, dessa maneira, várias ações são 
realizadas por parte das empresas para garantir a estabilidade da oferta de matéria-prima. O 
que se buscou foi a identificação de um processo de migração da cultura de estados que antes 
eram tradicionais na produção de tomate industrial e, atualmente, não são mais 
representativos; para o estado de Goiás que hoje é o principal produtor e processador do país. 
Esse processo de migração pode ser resultado das relações de transação existentes entre 
indústrias processadoras e produtores, por meio de contratos de integração para fornecimento 
da matéria-prima; o que acaba por trazer impactos negativos devido a pressão existente sobre 
os produtores em termos do uso de um pacote tecnológico pré-definido por parte da indústria, 
além de outras considerações.  
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ABSTRACT 

 
This paper examines the juncture of the agroindustrial sector producer of tomatoes for 

processing through the verification of the recent strategic moves of companies as well as the 
rest of the production chain, they can show the impacts of the relationship between the sector 
producer of raw material and the processing industry. With that, it is possible to identify the 
new organizational fields from the interests of that relationship. The dynamism of the 
production that takes into account the deepening of specialization and diversification 
productive, and other strategies, aimed at increasing the productivity and the search for 
greater profitability. As consequences, the result of this process was a new dynamism to the 
industry and changes in location, designing also problems such as concentration of supply of 
products, the acceleration of technological change, regional imbalances and environmental 
impacts from such new organizational model based on contracts. There are many issues that 
need definitions, because the strategies set by the companies run the risk of failing to maintain 
due to the extensive production impacts on the environment, such as monoculture of tomatoes 
toward industrialization in the state of Goiás. The data and information obtained through 
questionnaires applied point to the fact that several factors must be considered, will light of 
the theory, such as the limited rationality of the players, the opportunism, uncertainty and 
specificity of the assets, and, thus, many shares are held by companies to ensure the stability 
of the supply of raw material. What was sought was the identification of a process of 
migration of the culture of states that were traditional in the production of tomato and, 
currently, there are more representatives; for the state of Goiás which today is the leading 
producer and processor of the country. This process of migration may be the result of the 
relationship between transaction processing industries and producers through integration 
contracts for the supply of the raw material, which ultimately brings negative impacts due to 
pressure on existing producers in terms of the use of a package technological pre-defined by 
the industry, in addition to other considerations. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 Na busca dos limites, fronteiras e fatores críticos da sustentabilidade ambiental, a 

relação essencial tecnologia1/natureza constitui-se num locus privilegiado de análise, em que 

a tecnologia pode ser vista como meio pelo qual a capacidade industrial apropria-se da 

natureza e, portanto, como o elemento mediador do capital. 

 A acumulação do sistema agroalimentar é diferente dos outros sistemas de produção, 

pois a produção é constrangida pelo caráter biológico da atividade que conduzem à 

fragmentação do processo de inovação externa à agricultura.  

Assim, o sistema agroalimentar tem uma forma específica de acumulação, em que o 

ciclo biológico de produção que suporta este sistema, impôs limitações distintas na 

organização técnica da produção o que é o ponto chave para explicar a estrutura da 

agricultura, centrando na forma de produção da monocultura, em certas características da 

intervenção do Estado e na degradação do meio rural. 

O próprio desenvolvimento agrícola é uma ameaça à sustentabilidade ambiental, desde 

que este pode degradar o ambiente até o ponto de não-retorno; devido ao fato de que a 

maximização da produção agrícola leva, inevitavelmente, à remoção de ecossistemas maduros 

e interrompe o seu desenvolvimento natural, substituindo por culturas de alta produtividade 

que requerem o grande uso de energia, muitas vezes não renováveis.  

Nesta categoria, inserem-se os fertilizantes, combustíveis para maquinaria, tecnologia 

de irrigação e espécies geneticamente modificadas, que são elementos dos sistemas 

ecológicos imaturos, ou fabricados.   

No âmbito do sistema de produção intensivo de tomate industrial no estado de Goiás, a 

crescente intensificação no uso de energia não renovável e a conversão tecnológica do 

processo produtivo para o modelo industrial é um fator crítico que deve ser considerado.  

Além do mais, a prática da monocultura simplifica o ecossistema, destruindo o 

equilíbrio e produzindo o que alguns autores denominam de erosão genética. A análise desta 

relação entre o modelo tecnológico adotado pelos produtores de tomate industrial e suas 

implicações ecológicas é essencial para entender a dinâmica do ecossistema em que se instala 

a cultura. 

                                                 
1 A questão tecnológica, no caso deste trabalho, abrange não só a utilização de um conjunto de máquinas e 
equipamentos voltados ao sistema de produção intensivo da monocultura do tomate, mas, também, de novos 
modelos de gestão das transações entre o lado da oferta e da demanda de matérias-primas – relação produtor 
agroindústria. 
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Os esforços de produção científica têm privilegiado os aspectos que favorecem o 

crescimento da produção agropecuária, por meio da geração de tecnologias baseadas em 

insumos industriais, com a transformação dos ecossistemas naturais e pouca preocupação com 

os impactos ambientais produzidos. 

Essa contradição do desenvolvimento econômico agrícola e natureza, transformada em 

recursos naturais que se convertem, por intermédio do processo produtivo, em bens 

consumíveis, seria superada pela contínua capacidade da ciência em responder com inovações 

tecnológicas superadoras da natureza. Assim, a destruição da natureza, ou o esgotamento dos 

recursos naturais, sempre tiveram um tratamento secundário nas teorias de desenvolvimento. 

Nesse âmbito, pode-se levantar algumas questões importantes que precisam ser 

equacionadas na busca da sustentabilidade ambiental da produção agrícola, por exemplo, 

como conciliar os interesses divergentes de diferentes setores da sociedade em relação ao 

meio ambiente? Como atender aos objetivos ambientais nos diferentes processos produtivos, 

sem comprometer os objetivos de busca da competitividade no contexto agroindustrial? Como 

conciliar as necessidades ambientais com os aumentos da produção agrícola devido o 

aumento do consumo de bens por parte da população? 

São essas e outras questões que se fazem presentes e que são o estímulo para a 

investigação dos impactos da produção agrícola da monocultura do tomate industrial no 

Estado de Goiás. Mas, somente depois da realização de um diagnóstico das condições sócio-

econômicas e ambientais da área de estudo, numa abordagem integradora, é que poder-se-á 

identificar os potenciais e limites de uma ocupação agrícola sustentável. 

No que se refere à questão sócio-econômica, o constante risco de endividamento dos 

produtores constitui-se num outro fator crítico; sobretudo, no âmbito da produção em regime 

de arrendamento. Associado a tal fato, no campo tecnológico, o sistema de irrigação tipo pivô 

central, aliado a à intensa mecanização, ditam o rumo da acumulação.  

Outro fator centra-se no aspecto de que as indústrias estão cada vez mais presentes nas 

áreas agrícolas, impondo seu modo de produzir num processo de integração crescente, dentro 

do sistema agroalimentar. Devido a este fato, a dinâmica da acumulação deste segmento acaba 

ditando o ritmo da atividade econômica e o conseqüente impacto sócio-ambiental. Deste 

modo a estratégia agroindustrial pode estar na origem dos fatores críticos da sustentabilidade 

ambiental que manifestam-se nos sistemas de produção agrícola. 

Dessa forma, a proposta do trabalho em termos socioeconômicos, é a abordagem de 

questões referentes à dinâmica do sistema produtivo de tomate industrial no Estado de Goiás e 

a estratégia competitiva agroindustrial; a difusão de questões técnicas e tecnológicas e a 
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questão das diversidades de interesses em termos da problemática ambiental. Tal fato será 

analisado por meio da análise das transformações na cadeia agroindustrial do tomate , sua 

localização espacial e os fluxos de produtos e insumos por intermédio dos contratos de 

integração e seus impactos ambientais e sócio-econômicos. 

 Esta pesquisa justifica-se, principalmente, pelo questionamento que ora se faz do 

modelo tecnológico de produção alimentar implantado nos cerrados, com grande estímulo dos 

programas governamentais (como o POLOCENTRO e PRODECER, por exemplo).  

Apesar do aumento inicial de produtividade, induzidos pela Revolução Verde 

(biotecnologia, agro químicos e maquinários modernos) e sustentada pela capitalização do 

campo, em muitos lugares, os índices de produtividade já estão estagnados ou mesmo em 

decadência, em razão da degradação dos solos ou de infestação de pragas ou doenças; o que 

demonstra um desequilíbrio ambiental. Talvez, os maiores questionamentos sejam por conta 

dos impactos sociais e ambientais, pois sua intensidade, assim como o seu grau de 

reversibilidade, são pouco conhecidos. 

 O processo de modernização agrícola implantado na região do cerrado, a partir da 

década de 70, teve como características um alto grau de mecanização do trabalho agrícola e o 

uso intensivo de insumos químicos, como fertilizantes, para suprir as deficiências de 

nutrientes do solo, ou os mais variados tipos de pesticidas, os denominados agrotóxicos. 

 Estes, como parte dos insumos da agricultura moderna em franca expansão nas áreas 

de cerrado do Estado de Goiás, têm participação importante na questão da sustentabilidade do 

sistema de produção agrícola; seja pelo aspecto financeiro devido ao seu crescente custo, ou 

pela possibilidade de contaminação ambiental, especialmente solo e recursos hídricos, pela 

contaminação da biota (aves e peixes), pela possibilidade de resíduos nos bens produzidos e 

comercializados, ou ainda, pela contaminação das pessoas que manuseiam esses produtos. 

 É fato corrente, de amplo conhecimento, que as monoculturas, por simplificarem a 

cadeia trófica dos ecossistemas, tornam-se cada vez mais suscetíveis à incidência de pragas. 

Além disso, com o uso da irrigação por pivôs centrais  o ambiente torna-se mais úmido 

favorecendo o aparecimento de fungos, insetos e doenças nocivas à plantação. As ervas 

daninhas, também encontram as condições ideais para seu crescimento, competindo com a 

lavoura por nutrientes. Esse quadro naturalmente favorece o uso crescente de agrotóxicos, 

entre eles os herbicidas, os fungicidas, os inseticidas e outros.  

 As relações entre os temas sustentabilidade e desenvolvimento agroindustrial estão 

fortemente permeadas por questões tais como a capacidade competitiva das agroindústrias (ou 

do conjunto de empresas de uma determinada cadeia ou rede de empresas que atuam em 
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aparente harmonia de interesses e objetivos), características da política comercial para os 

mercados de produtos agroindustriais e insumos utilizados pelas empresas agrícolas e 

processadoras. 

 Todos esse fatores incidirão, sem dúvida, sobre as condições de operação dos sistemas 

de produção, ao promover diversas medidas para compensar as perdas de mercado; que, 

muitas vezes, não se coadunam com metas de desenvolvimento sustentável.  

A eficiência econômica desses sistemas não se identifica com a eficiência técnica, essa 

última entendida como sendo a produtividade tanto em termos físicos como biológicos. Tal 

fato, não significa que atingir metas de eficiência física seja uma condição de sustentabilidade 

ambiental.  

Um sistema agrícola pode estar operando com baixa eficiência física e, no entanto, 

essa estar relacionada com uma taxa de utilização dos recursos renováveis que seja condizente 

com sua taxa de reposição natural e vice-versa.  

 O sistema de preços relativos (particularmente as relações entre preços dos diversos 

insumos alternativos, referentes às distintas alternativas tecnológicas, e entre esses e os preços 

dos diversos produtos), as condições de renovação dos recursos, o ambiente competitivo e a 

forma como as políticas macroeconômicas e comerciais incidem em cada mercado irão 

determinar, de acordo com as diversas funções de produção , o funcionamento de cada 

sistema agroindustrial e isto diretamente afetará a sustentabilidade ambiental local. 

A concorrência entre os diversos capitais buscando sua valorização transforma a 

inovação em motor evolutivo de uma economia. Assim, a competição por espaços de mercado 

cada vez maiores leva as empresas a constantemente introduzirem inovações em seus 

processos produtivos, em seus produtos e na sua forma organizacional causadoras de 

alterações na composição da própria estrutura. 

Em todos os setores sujeitos a níveis elevados de concorrência, as vantagens 

competitivas concentram-se na capacidade de inovar e na habilidade em transformar 

processos e produtos.  

No setor agrícola, disseminou-se a idéia estratégica de agregação de valor aos 

produtos primários e, em muitas empresas, esse fenômeno resultou em uma especialização 

intra-industrial e na produção de produtos com crescente conteúdo de conhecimentos.  

A tecnologia passou a dominar todo o setor agroalimentar, produzindo grandes 

avanços em muitos segmentos representados não só pela melhoria dos índices técnicos de 

produtividade, mas, também, pela elevação dos indicadores financeiros. 
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Embora tenha sido implementada no Brasil, nas regiões Sul e Sudeste,  partir dos anos 

70, a agroindústria experimentou, principalmente em alguns de seus setores, um movimento 

muito acelerado de expansão durante os anos 80, em busca de novas regiões, como as áreas de 

cerrado do Centro-Oeste, propícias às atividades intensivas em tecnologia.  

Muitos desses projetos utilizavam-se da parceria com produtores rurais e estavam 

centrados em padrões produtivos bastante rígidos tanto para os setores produtores de 

matérias-primas, quanto para os de processamento decorrentes do próprio padrão tecnológico 

imposto. 

Algumas condições impostas pelo segmento agroindustrial ao mesmo tempo em que 

servem ao modelo de produção intensiva; também constituem-se em elementos essenciais de 

sustentabilidade para as populações sujeitas a esse padrão tecnológico, propiciando melhor 

capacitação técnica, elevando seus rendimentos na atividade agrícola como um todo e 

ampliando o nível de conscientização dessas populações para a preservação ambiental. 

 Esse modelo pode trazer consigo algumas contradições, visto que, nem sempre esse 

modelo tecnológico imposto pelas agroindústrias pode ser sustentado na produção da matéria-

prima devido a outras imposições quanto ao índice de produtividade e qualidade do produto a 

ser entregue na indústria pelos produtores rurais. 

O Estado de Goiás, devido às suas vantagens locacionais e à presença de programas 

oficiais de incentivo à ocupação produtiva dos cerrados, também foi alvo da penetração do 

capital agroindustrial desde a chamada “Marcha para o Oeste” do governo Vargas, 

constituindo-se em uma região de elevada atratividade para a implantação de agroindústrias, 

proporcionando a constituição de um bem montado parque armazenador, abastecedor e 

processador de mercadorias agroindustriais resultantes das atividades à montante e à jusante 

da agricultura. 

Esses capitais em todas as regiões em que se instalam, assumem compromissos 

explícitos de preservação ambiental traduzidos na internalização dos custos relativos à 

redução de externalidades negativas decorrentes de seus processos produtivos.  

Nesse sentido, assumem relevância a análise da atuação estratégica dessas empresas, a 

avaliação da efetividade da implantação de seus compromissos relacionados à preservação 

ambiental e à melhoria de vida das unidades produtivas associadas aos seus projetos e a 

verificação das conseqüências de sua atuação em relação à ocupação dos espaços do cerrado 

goiano. 

Isso ocorre quer pela possibilidade de verificar as condições em que se encontram os 

seus diversos atores e suas possibilidades futuras, quer pela necessidade de sugerir políticas 
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públicas para o incentivo aos segmentos menos desenvolvidos e para as populações excluídas, 

quer também pela possibilidade de se proceder a uma avaliação da ocorrência de degradação 

do meio ambiente capaz de impedir o pleno desenvolvimento das atividades rurais. 

No que concerne ao desenvolvimento sustentado nas áreas produtoras de tomate 

industrial do Estado de Goiás, as estratégias empresariais ainda estão pouco difundidas, 

embora se verifiquem ações voltadas para a preservação do meio ambiente em quase todas as 

empresas processadoras.  

Outra questão apontada diz respeito às agroindústrias, que privilegiam produtores com 

maior capacidade financeira e dispostos a realizarem maiores investimentos em infra-estrutura 

de produção. Com isso, demonstram uma acentuada preocupação com as economias de escala 

e revelam muita atenção ao padrão tecnológico. 

Dentro desse modelo produtivo imposto pelas agroindústrias processadoras de tomate 

industrial do estado de Goiás, uma outra questão também importante pode-se inferir no que se 

refere à aprendizagem que é exigida do produtor rural  e ao nível de controle que as mesmas 

impõem aos seus parceiros (integrados), em que esses fatores são essenciais para o bom 

desempenho produtivo, seja em termos físicos e financeiros, seja em termos de qualidade do 

produto destinado ao processamento. 

O relacionamento entre progresso técnico, estratégias empresariais e seus reflexos 

sobre a atuação das empresas em termos de preservação ambiental e sustentabilidade 

agroalimentar, centra-se na idéia de que as estratégias inovativas resultantes da relação entre 

progresso tecnológico e competição empresarial influenciam a conformação de uma estrutura 

de mercado que traz consigo externalidades positivas e/ou negativas no interior do ambiente 

natural. 

Assim, busca-se agregar subsídios valiosos à compreensão do comportamento 

decisório das agroindústrias processadoras de tomate industrial instaladas no Estado de Goiás, 

em relação a sua atuação junto ao mercado e em termos de seu inter-relacionamento com a 

produção rural. 

Abordam-se, também, as novas tendências ou mudanças estruturais que vêm 

ocorrendo na área em questão, ressaltando a hipótese da restrição ambiental, para a garantia 

do suprimento contínuo de matérias-primas às indústrias processadoras. 

Essa hipótese coloca em foco as recentes tendências de transferência (migração) das 

unidades produtivas de certas indústrias processadoras para outras localidades que advêm não 

só da busca por incentivos (fiscais, creditícios e de infra-estrutura) nas áreas de atração 

industrial; mas do intenso uso de insumos químicos sobre os recursos naturais disponíveis que 
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geram o esgotamento das áreas antes consideradas como tradicionais produtoras da cultura do 

tomate industrial. 

 A pressão competitiva e o alto nível tecnológico vão definir o grau de convergência 

das formas de organização, ou seja, quanto mais exigentes forem os padrões tecnológicos e 

quanto maior a pressão competitiva, maior será a necessidade de definir-se regras adequadas à 

produção da cultura do tomate industrial, com o intuito primeiro da garantia de continuidade 

da produção numa área com qualidade dos recursos naturais e depois, podendo-se pensar em 

termos de estratégias competitivas. 

 O capítulo I analisará o processo de expansão da fronteira agrícola nas áreas de 

cerrado, mostrando onde procedeu a base do que se tem, hoje, em termos de formação dos 

complexos agroindustriais; inclusive o complexo produtor e processador de tomate industrial, 

nas áreas do cerrado do Centro-Oeste.  

No capítulo II será feita uma revisão do arcabouço teórico da NEI a partir da 

referência à ECT, necessária para o entendimento das razões pelas quais as empresas 

estabelecem relações diretas com os fornecedores de matérias-primas, no intuito da garantia 

da oferta da produção e o bom funcionamento de toda a cadeia produtiva, ou seja, do ponto de 

vista do produtor e da indústria processadora.  

E para essa explicação utiliza-se a contribuição de diversos autores como Coase, 

Arrow, Simon, Alchian & Demsetz, Williamson e outros que também contribuíram para essa 

teoria ainda em desenvolvimento. Ainda neste capítulo será abordada a questão da 

sustentabilidade ambiental, em que remete a crítica do modelo de produção agrícola adotado 

nas áreas de cerrado do Centro-Oeste; o que ainda traz conseqüências no que se refere à 

especialização dos agricultores locais.  

 O capítulo III referir-se-á, a partir da discussão feita no segundo capítulo, à cadeia 

brasileira do tomate industrial em que primeiro, será feita uma análise do sistema 

agroindustrial em termos gerais e seu desenvolvimento no Brasil, para, posteriormente, partir 

para as especificações a cerca da origem e dos aspectos formais da produção de tomate 

industrial, das características da cadeia produtiva, incluindo também, as formas de 

relacionamento dos produtores com as agroindústrias (indústrias processadoras), e o processo 

de transformação industrial desta cultura.   

 Com isso, no capítulo IV, a partir da análise do novo modelo de agricultura adotado, 

analisar-se-á a cadeia agroindustrial de tomate para processamento industrial, em que se 

verifica a implementação e utilização dessas novas tecnologias, principalmente, em novas 
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áreas de produção agrícola, como é o caso das áreas produtoras localizadas no Estado de 

Goiás.  

E, por fim, no Capítulo V, serão abordadas questões acerca do processo de migração 

da cadeia produtiva do tomate industrial, com foco para a produção que agora instala-se em 

Goiás, relacionando essa discussão diretamente à questão da sustentabilidade dessa cadeia; 

levantando, assim, a hipótese do esgotamento das áreas produtoras no longo prazo, devido ao 

manejo inadequado dos recursos naturais disponíveis, o que pode culminar na migração de 

toda a cadeia. 

 Em síntese, o escopo deste trabalho se concentrará na análise da atual situação da 

cadeia agroindustrial de tomate, levando-se em conta o sistema colocado em prática nas áreas 

produtoras goianas, procurando enfocar a produção primária, a indústria processadora, o 

relacionamento entre esses dois níveis produtivos por meio do processo de integração e, a 

partir daí, os reflexos desse processo para o desenvolvimento sustentável das áreas em que a 

cultura do tomate industrial instala-se, ou seja, seus impactos positivos e negativos em termos 

da questão ambiental, centrando-se numa teoria pertinente com enfoque na expansão da 

fronteira agrícola e formação dos Complexos Agroindustriais (CAI’s); as relações 

institucionais através de contratos de integração (teoria da NEI) e a pressão sobre os 

produtores; e a sustentabilidade ambiental, devido ao uso excessivo de agrotóxicos nessa 

cultura para cumprir o que é definido pela agroindústria através dos contratos. 

 

 

Objetivos 
 

O objetivo do presente trabalho centra-se na analise do funcionamento do sistema 

produtivo do tomate para processamento, englobando as formas de contratos de garantia de 

compra e venda, mostrando que esta é a forma de relação que determina toda cadeia 

produtiva, regulando o mercado para a cultura e sua produtividade e rentabilidade; o processo 

produtivo em si, assim como o manejo dos recursos naturais disponíveis.  

 Dentro do objetivo apresentado, serão identificados os tipos de agrotóxicos utilizados 

na cultura do tomate industrial, relacionando-os com a ocorrência de pragas e doenças e 

avaliando os impactos ambientais.    

 Para entender relação contratual e o funcionamento da cadeia produtiva do tomate 

industrial, utilizar-se-á o referencial teórico da Nova Economia Institucional (NEI) e da 

Economia dos Custos de transação (ECT) na análise da estabilidade econômica das áreas em 



 23

que as atividades agrícolas e agroindustriais são realizadas; principalmente no que diz respeito 

à produção de matérias-primas para suprimento das necessidades das indústrias 

processadoras. 

 O trabalho analisará a forma de relacionamento da cadeia agroindustrial do tomate em 

Goiás, a partir da estrutura produtiva montada para a cultura; da sua importância econômica 

dentro da propriedade; da questão contratual relacionada à incerteza da produção e 

comercialização.  

Além dessas questões de cunho econômico, também serão analisadas informações 

relativas à questão ambiental, no que se refere ao tipo de tecnologia utilizada e de insumos e 

seus impactos na área produtora da cultura de tomate com o passar dos anos, além, também, 

de questionamentos feitos em torno do uso de equipamentos de segurança por parte dos 

trabalhadores e de como o produtor observa a continuidade da cultura nas regiões produtoras. 

  

Metodologia 
 

Segundo Brandão (2000), a definição do objeto de pesquisa remete à capacidade de 

optar pela alternativa metodológica mais adequada à análise do objeto em questão. Assim, 

toda e qualquer definição somente será possível em razão dos instrumentos que serão 

utilizados e da, conseqüente, interpretação dos resultados. 

O uso dos instrumentos permite chegar à determinadas conclusões abalizadas, relatar 

teoricamente procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir uma formalidade e, assim, 

oferece a outros, a possibilidade de refazer o caminho e, desse modo, avaliar com mais 

segurança que estão sendo feitas no trabalho de pesquisa. 

Como dito anteriormente, o objetivo geral dessa investigação é caracterizar a cadeia 

produtiva do tomate industrial em Goiás, abordando questões referentes à dinâmica do 

sistema produtivo local de tomate industrial e a estratégia competitiva agroindustrial, das 

questões técnicas e tecnológicas e da questão das diversidades de interesses em termos da 

problemática ambiental. 

A análise será realizada por meio da inferência das transformações na cadeia 

agroindustrial do tomate, da tendência a migração das unidades produtivas das indústrias 

processadoras das localidades originais para outras áreas, de sua localização espacial e dos 

fluxos de produtos e insumos por intermédio dos contratos de integração, existentes na cadeia 

produtiva, e seus impactos ambientais e sócio-econômicos. 
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Embora sejam faces e interfaces de um mesmo processo e, em determinados momentos, 

elas se entrelaçaram e ocorreram simultaneamente, pode-se destacar duas fases de construção 

desta pesquisa. 

Primeiramente a pesquisa bibliográfica que “é desenvolvida a partir de material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1996, p. 48), cujo 

intuito é a leitura e a análise dos estudos já realizados sobre a temática investigada e, com 

isso, buscar-se-á oferecer suporte à discussão sobre a NEI e a questão da sustentabilidade. 

A organização e a análise das informações coletadas, via pesquisa bibliográfica, teve 

como função a caracterização do setor produtivo e processador de tomate industrial, sua 

estrutura produtiva, de custos de produção e a análise da cadeia produtiva compreendendo o 

surgimento e a evolução do setor, em nível nacional, a distribuição e a concentração da 

produção em Goiás, e a caracterização e a análise dos aspectos da Nova Economia 

Institucional (NEI) através da Economia dos Custos de Transação (ECT) do setor.  

Na segunda etapa, no intuito de se atingir o propósito já descrito como objetivo, a 

investigação será fundamentada na abordagem quantitativa e qualitativa de pesquisa, 

adotando a metodologia baseada em questionários/entrevistas e focalizando a pesquisa 

bibliográfica através de livros, revistas e outras publicações na área de estudo, priorizando a 

coleta de dados por intermédio de entrevistas semi-estruturadas e assumindo o método 

analítico descritivo para a apresentação e discussão das informações coletadas. 

A pesquisa de campo, por meio de aplicação de questionários (em anexo), foi 

necessária para completar grandes lacunas de informações existentes na bibliografia e para 

esclarecer alguns dados dispersos na literatura. Os questionários, muito embora tenham sido 

elaborados com a finalidade de obter o maior número possível de informações sobre o setor 

produtivo, visaram sobretudo responder questões específicas tratadas no capítulo 2, que 

discutem o aporte teórico da Nova Economia Institucional (NEI), aplicadas a estrutura 

produtiva do tomate industrial no estado de Goiás, sua estrutura de custos de produção e a 

análise da Economia dos Custos de Transação (ECT) do ponto de vista dos impactos 

ambientais causados pela pressão contratual das agroindústrias sobre os produtores rurais. 

Para Pádua (1996, p. 31), “a pesquisa qualitativa preocupa-se com o significado dos 

fenômenos e processos sociais e tem como objetivo esclarecer situações, trazer uma 

conscientização dos problemas e proporcionar meios e estratégias de solução”. Ela “não 

envolve manipulação de variáveis, nem tratamento experimental; é o estudo do fenômeno em 

seu acontecer natural” e é assim denominada porque defende o estudo da unidade de análise 
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numa visão holística, levando-se “em conta todos os componentes de uma situação em suas 

interações e influências recíprocas” (André, 2001, p.17).  

O questionário/entrevista via trabalho de campo, por sua vez, é rico em dados 

descritivos; tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada, permitindo um conhecimento mais amplo a respeito do objeto de estudo de 

maneira a retratar a realidade de forma completa e enfatizar o conhecimento do particular. 

(LÜDKE & ANDRÉ, 1986). 

A necessidade de dar conta dessas questões para poder encerrar as etapas da pesquisa 

freqüentemente leva a um trabalho de reflexão em torno dos problemas enfrentados, erros 

cometidos, escolhas feitas e dificuldades descobertas. 

Geralmente, pesquisas de cunho qualitativo exigem a realização de entrevistas, quase 

sempre longas e semi-estruturadas. Nesses casos, a definição de critérios segundo os quais 

serão selecionados os sujeitos que vão compor o universo de investigação é algo primordial, 

pois interfere diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 

construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema delineado. A descrição e 

delimitação da população base, ou seja, dos sujeitos a serem entrevistados, assim como o seu 

grau de representatividade no grupo social em estudo, constituem um problema a ser 

imediatamente enfrentado, já que se trata-se do solo sobre o qual grande parte do trabalho de 

campo será assentado. 

Para Dauster (1999, p. 2), esse tipo de trabalho de campo tem como objetivo 

“compreender as redes de significado a partir do ponto de vista do ‘outro’, operando com a 

lógica e não apenas com a sistematização de suas categorias”  e não deve ser interrompido 

enquanto essa lógica não puder ser, minimamente, compreendida. 

Para Queiroz (1988), a entrevista semi-estruturada é uma técnica de coleta de dados 

que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e que deve ser dirigida 

por este de acordo com seus objetivos.  

Desse modo, da vida do informante só interessa aquilo que vem se inserir diretamente 

no domínio da pesquisa. A autora considera que, por essa razão, existe uma distinção nítida 

entre narrador e pesquisador, visto que, ambos envolvem-se na situação de entrevista movidos 

por interesses diferentes. 

Camargo (1984) concebe esse formato de entrevista menos como técnica de pesquisa 

do que como opção metodológica, pois implica uma teoria, e enfatiza as contribuições 

oferecidas nesse campo pela Antropologia e pela História. Segundo a visão do autor, essas 

disciplinas, mais consensuais e homogêneas que as demais, oferecem uma experiência comum 
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ao procedimento, bem como um legado teórico aceito, que devem ser tomados como 

referência na perspectiva de acumulação de saber científico nesse campo. 

 

 

Procedimentos para escolha do universo/população a ser estudada através da pesquisa 

de campo realizada 

 

O uso da metodologia da amostragem é devido à necessidade não só de uma pesquisa 

qualitativa; mas, também, de uma pesquisa quantitativa que pudesse fazer inferência sobre o 

universo/população, assim determinando as características da população a partir de uma 

amostra. A amostragem é o processo pelo qual pode-se analisar as características da 

população e sua validação só será realizada se as amostras forem representativas. Esse modelo 

metodológico visa diminuir o tempo do processo de estimação, mantendo a precisão mínima 

segura. 

Segundo Martins (2005) amostragem é um conjunto de técnicas para obtenção de um 

conjunto de valores de um universo/população para caracterizá-lo. A amostragem estratificada 

é um tipo de amostragem probabilística, em que todos os indivíduos da população possuem 

probabilidade conhecida e não nula de pertencer à mesma e a principal característica desse 

processo é a realização de sorteio para a obtenção da do resultado amostral. O resultado 

obtido por um processo probabilístico é denominado amostra aleatória. 

 A pesquisa foi conduzida em 14 municípios do estado de Goiás, município de 

Goianésia, Nova Veneza, Itapaci, Nova Glória, Inhumas, Itaberaí, Trindade, Palmeiras de 

Goiás, Cristalina, Luziânia, Goiatuba, Morrinhos, Joviânia e Pontalina, que foram escolhidos 

conforme a distância de Goiânia, o volume de produção e os contatos conseguidos para 

realização das entrevistas. Realizou-se um estudo seccional através de amostragem 

estratificada aleatória, onde os grupos se dividiram em pequenos, médios e grandes produtores 

de acordo com um intervalo da área que era disponibilizada para plantio do tomate industrial, o 

que constituiu três estratos. Tendo-se analisado 85 áreas entre15 e 343 hectares, e 42 áreas 

entre 344 hectares e 672 hectares e 22 áreas entre 673 hectares e 1000 hectares, totalizando 

149 áreas//produtores.  

O instrumento utilizado foi um questionário pré-codificado que incluía algumas 

questões fechadas e outras abertas. O questionário foi composto de 04 (quatro) partes: uma 

seção abordando as características gerais da produção de tomate industrial nas áreas produtoras 

a serem estudadas, as características específicas da produção de tomate industrial, a questão da 
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integração e as especificidades dos contratos com a agroindústria e, por fim, a busca de dados 

no que concerne às questões ambientais, que é resultado do processo produtivo da cultura e da 

relação contratual existente nesse processo produtivo. O objetivo das entrevistas através de 

questionários, não foi fazer apenas um levantamento quantitativo das condições do processo 

produtivo do tomate industrial em Goiás, mas também qualitativamente as relações entre as 

indústrias processadoras e os produtores de tomate industrial da região. O intuito foi de 

caracterizar as transações existentes entre os mesmos, a fim de descrever os determinantes que 

afetariam a produção e produtividade da produção da cultura de tomate industrial. 

Através dessa análise buscou-se verificar a situação real do processo de transação entre 

os dois agentes envolvidos no processo, assim como os impactos dessas relações na estrutura 

produtiva e fora dela, no meio ambiente.  

Quanto á coleta de dados e informações junto aos produtores de tomate industrial, foi 

utilizado o método de análise descritiva, porém com a preocupação de não se restringir apenas 

à descrição dos fenômenos observados, mas também de analisar e interpretar as relações 

existentes entre esses fenômenos. 

Na pesquisa de campo, fez-se uso de um roteiro de entrevista formal, padronizado e 

previamente elaborado, onde o mesmo foi constituído por questões de caráter mais geral, como 

identificação e estrutura do produtor e do estabelecimento, e questões específicas ao cultivo do 

tomate industrial, a relação do produtor com a indústria processadora e questões relativas aos 

impactos ambientais trazidos pela produção da cultura em determinadas áreas. 

 As entrevistas foram individuais e realizadas com os proprietários (e em alguns casos 

isolados com os gerentes das propriedades) dos estabelecimentos. Embora as áreas produtoras 

de tomate industrial, que tinham integração com alguma indústria processadora, estejam numa 

extensa área do estado de Goiás, a pesquisa de campo buscou focar nos municípios com 

maiores índices de produção e produtividade do estado, focando assim sua abrangência. Isso 

se deu pelo fato de que em algumas áreas os produtores tinham uma estrutura produtiva muito 

semelhante, o que tornava as respostas dos questionários bastante homogêneas. 

 O questionário seguiu as seguintes etapas: 

1. Identificou-se o tamanho do universo/população a ser investigada; 

2. Definiu-se o tamanho amostral; 

3. Definiu-se o tipo de amostra – amostra aleatória estratificada. Considerou-se este tipo de 

amostra na pesquisa devido a prudência do ponto de vista de se fazer comparações de 

alguns indicadores por tipo de produtor. Foi feita a tipificação dos produtores por estratos 

de área, conforme a fórmula a seguir: 
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Intervalo de classe =  ( área maior – área menor)  

                                             nº de estratos 

Em que o número de estratos o pesquisador é quem define quantas classes existirão. 

A pesquisa foi realizada separando-se os produtores por área em termos de pequenos, 

médio e grandes produtores (conforme intervalos já especificados anteriormente); os 

estratos foram ajustados de tal forma que se tivessem questionários aplicados de forma 

relativamente homogênea entre as classes. Considerou-se ideal a não existência de muitas 

faixas. 

4. Uma vez tipificado os produtores do seu universo/população, de forma aleatória dentro de 

cada um desses grupos de produtores, foi escolhido o nº de amostras a serem pesquisadas.   

Universo: 149 produtores 

Tipo Nº de produtores (tamanho do universo) Participação no total Amostra a ser pesquisada

Pequeno 85 57% 48,45* 

Médio 42 28% 11,76* 

Grande 22 15% 3,3* 

Total 149 100% 63,51 

* Obs: o número de produtores por tipo, foi encontrado multiplicando os percentuais pelo total da amostra. 

 

O tamanho amostral calculado foi igual a 63 produtores e para essa distribuição de 

produtores, foi pesquisado a quantidade de produtores por tipo, conforme o quadro acima.  

5. O próximo passo foi realizar uma pesquisa piloto com alguns dos produtores com o 

objetivo de analisar se o questionário não apresentava problemas como: extensão 

demasiada e viés; 

6. A partir daí, o questionário definitivo foi preparado e então, aplicado;  

7. Após os questionários preenchidos, foram realizadas as tabulações e análises dos dados da 

pesquisa.  

Todas as informações coletadas através do questionário aplicado foram analisadas em 

termos do objetivo principal do trabalho de doutoramento, ou seja, em termos do 

entendimento do processo de integração agricultura-indústria processadora através de 

contratos e seus possíveis impactos no que se refere às questões econômicas e ambientais, 

mostrando a partir daí, o processo migratório da cultura para Goiás devido ao uso exagerado 

de agrotóxicos no processo produtivo, que hoje é o primeiro produtor e processador de tomate 

industrial em nível nacional. 
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2 ASPECTOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO BRASIL: 

UM HISTÓRICO SOBRE O PROCESSO DE EXPANSÃO DA 

FRONTEIRA AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIALIZAÇÃO DAS 

ÁREAS DE CERRADO 

 
O movimento de transformação da agricultura brasileira tem seu início em meados da 

década de 60, quando se insere no contexto da modernização e desenvolvimento do país 

introduzido pelo Governo de Juscelino Kubitschek através do Plano de Metas. A agricultura, a 

partir da modernização, se desenvolveu inicialmente mais intensivamente nas regiões do Sul e 

Sudeste do país. 

Porém, devido tanto ao esgotamento de terras disponíveis para a ocupação da 

agropecuária, quanto à necessidade de aumento da produtividade agrícola, houve o 

direcionamento da produção para novas áreas e a conseqüente expansão agrícola, a partir de 

políticas públicas específicas. 

Dentro desse contexto, a região dos Cerrados tornou-se estratégica na incorporação de 

novas áreas, tanto pela sua posição geográfica, como por suas características físico-

ambientais, que propiciavam a expansão da produção agropecuária nos padrões da nova 

agricultura moderna, baseada no pacote tecnológico da “Revolução Verde”. 

 

 

2.1 O HISTÓRICO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO 

BRASIL 

 

A modernização da produção agrícola teve a sua origem na destruição dos antigos 

complexos rurais e na segmentação das atividades econômicas, que ocorreu a partir dos anos 

30.  

As transformações ocorridas na estrutura agrícola nacional em decorrência das 

inovações adotadas com o processo de modernização da agricultura ocorrido entre as décadas 

de 50 e 70, aconteceram sob a lógica, os objetivos e as estratégias do capital, em princípio 

comercial, em seguida industrial e, depois, financeiro. 

 As políticas governamentais adotadas entre as décadas de 50 e 70, cuja finalidade 

principal era o crescimento agrícola em áreas menos ocupadas do território nacional, através 

da produção de commodities para exportação, visava, basicamente, equilibrar a balança 



 30

comercial brasileira, atendendo, também, às necessidades de mobilidade do capital nacional 

associado ao capital externo, o que provocou uma desconcentração do mesmo das áreas do 

Sudeste do país para as áreas consideradas menos desenvolvidas economicamente, como o 

Cerrado brasileiro. 

A partir da década de 50 e, mais especificamente, a partir da década de 60, o 

desenvolvimento do país, segundo Gonçalves Neto (1997), foi marcado pela grande 

participação do Estado, principalmente no processo de industrialização, com o esgotamento 

do modelo de substituição de importações e a necessidade da completa instauração do DI 

(Departamento I), voltado para o crescimento do setor de bens de capital.  

Segundo Mendonça & Thomaz Júnior (2004), os novos investimentos que começaram 

a surgir com esse processo, fomentaram a construção da infra-estrutura necessária ao 

movimento de “integração do território nacional”.  

Após a década de 50, principalmente no que se refere à construção de Brasília em 

1960 e a construção das rodovias que direcionaram a mobilidade do capital e do trabalho 

nacionalmente, houve uma significativa alteração nas características das regiões brasileiras. 

Segundo Graziano da Silva (1996), as políticas agrícolas adotadas de 1930 a 1965 são 

bem conhecidas, assim como o deslocamento do centro dinâmico, da economia cafeeira para 

os segmentos urbano-industriais nesse período, o que reflete a redução relativa do setor 

exportador na formação da renda nacional.  

Nesse período, começa a haver uma integração dos mercados nacionais de alimentos, 

de trabalho e de matérias-primas e, por fim, há a constituição do D1 Industrial, acelerada a 

partir de 1955 com elevados investimentos no que foi considerada como a fase da 

industrialização pesada. 

Ainda segundo Graziano da Silva, “ao longo desse período, o complexo cafeeiro, que 

criara o espaço inicial para a industrialização, vê esse processo ganhar um dinamismo próprio 

pelas novas possibilidades que se abriram com a substituição de importações”.  

A fim de viabilizar o desenvolvimento industrial brasileiro, o Estado elaborou políticas 

direcionadas à criação de infra-estrutura, designadas em seu conjunto por “arranjos 

institucionais”, necessárias à atração do capital internacional sob a forma de empresas 

industriais. Por outro lado, era fundamental a integração do território, o que representaria a 

unificação do mercado (de alimentos, matérias-primas e trabalho). Já na década de 1930, 

transfere-se o eixo de acumulação de capital do setor agropecuário para o industrial. (Singer, 

1973). 



 31

Os investimentos realizados a partir de 1955 no Brasil com o D1 industrial criaram 

condições de se iniciar a internalização do D1 também para a agricultura (Departamento de 

bens de capital e insumos para a agricultura), na chamada fase de industrialização de base.  

Com todo esse processo, era o próprio setor industrial que acabava por pressionar o 

estado no intuito da modernização da agricultura, visando garantir a oferta de alimentos e 

matérias-primas, além do interesse do capital externo, principalmente ligados ao setor de 

produção de máquinas e insumos químicos agrícolas, que tinham o interesse em transferir 

suas plantas para o país na busca por incentivos fiscais criados pelo governo brasileiro. 

(Graziano da Silva,1996). 

Para essa definição dos caminhos da indústria, apontada por vários autores e também 

por Gonçalves Neto (1997), colocava-se a necessidade de profundas alterações no meio rural 

como alternativa para fomentar o crescimento industrial do país. O que se argumentava no 

período era que “a arcaica estrutura agrária brasileira, centrada no latifúndio, não permitia à 

agricultura responder à demanda urbano/industrial”2, o que colocava a mesma como entrave 

ao desenvolvimento econômico do país.     

A não capacidade de oferecer uma produção compatível com as necessidades da 

indústria, faria com que um aumento na demanda por produtos agrícolas gerasse um aumento 

nos preços desses produtos e forçando a uma transferência de rendimentos da indústria para o 

setor rural.  

Outro problema apontado era a manutenção de formas ultrapassadas de produção que 

não tornava viável o desenvolvimento do setor produtor de bens de capital voltados à 

produção agrícola como máquinas, equipamentos, além do setor industrial produtor de 

defensivos agrícolas, fertilizantes e outros insumos para uma moderna agricultura. 

Esses problemas apontados, segundo Gonçalves Neto (1997), foi discutido por Furtado 

(1962) que descrevia a problemática brasileira como um problema estrutural e que realizar 

ações isoladas não resolveriam o problema que estava instalado, teria que haver um plano 

global, de reformas de base, em que, no que se refere à questão agrária, a proposta era do 

surgimento de uma agricultura moderna que conseguisse responder aos estímulos da demanda  

pela aplicação de capital e incorporação de nova tecnologia, e não pelo simples aumento dos 

preços, que somente aumentava a remuneração do setor agrícola. 

Os problemas que se colocavam como entraves ao desenvolvimento de uma 

agricultura moderna como o próprio modelo da estrutura agrária, os problemas de 

                                                 
2 A produção agrícola existente naquele período era baseada no monopólio da propriedade da terra e nas relações 
de produção que não atendiam, em termos de produtividade, às necessidades da indústria em expansão.  
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comercialização, produção, tecnologia e produtividade, apontavam para a necessidade de 

ações políticas a serem instauradas no campo político, em termos de reformas fundamentais 

na sociedade e, em particular, na estrutura agrária. 

Outras postulações surgiram no que tange à discussão da questão agrária brasileira que 

não colocava o modelo agrícola do período como um entrave ao desenvolvimento econômico 

do país.  

A vertente chamada de funcionalidade da agricultura, defendia a tese de que a 

agricultura sempre cumpriu seu papel econômico, que além de responder à demanda 

urbano/industrial, também contribuía por meio do cumprimento das chamadas tarefas da 

agricultura no processo de desenvolvimento econômico3. 

Mas, as várias vertentes, concordavam em um ponto norteador para toda a discussão 

existente no que se refere aos problemas do setor agrícola enfrentados pelo Brasil em relação 

a sua participação no desenvolvimento econômico: “a percepção do setor rural como um 

entrave ao processo de desenvolvimento da economia nacional” (Gonçalves Neto, 1997, p. 

65).  

Assim, o crédito agrícola foi o vetor da modernização no Brasil. Através de taxas de 

juros subsidiadas e de recursos fartos articulou-se toda uma cadeia de atividades, que passou a 

responder aos determinantes estabelecidos pela política macroeconômica do país.  

Em torno do crédito rural gravitaram as atividades de assistência técnica, pesquisa 

agropecuária, seguro, armazenagem e todo um conjunto de ações ligadas a 

agroindustrialização das matérias-primas do campo. Nessa fase de intensificação da 

modernização, o Estado brasileiro reinava supremo constituindo setores e definindo a ênfase 

das políticas.  

Dos incentivos fiscais oferecidos pelo governo nacional, através de política de crédito 

subsidiado com períodos relativamente longos para pagamento, surgiu o SNCR – Sistema 

Nacional de Crédito Rural, que foi criado em 1965, juntamente com a reforma do sistema 

financeiro nacional, com o intuito de estabelecer condições necessárias para canalizar uma 

porcentagem dos depósitos à vista dos bancos para a modernização da agricultura. Assim, de 

um lado, a indústria criava um mercado cativo para as máquinas, equipamentos e insumos 

produzidos e, de outro lado, os produtores rurais tinham financiamentos a prazos longos e 

juros reais negativos.    

                                                 
3 As tarefas da agricultura consistiam na liberação de mão-de-obra para a indústria, criação de mercado para esta 
mesma indústria, implementação das exportações com geração de divisas, garantia do abastecimento urbano dos 
produtos alimentícios e o financiamento da capitalização dos setores não-agrários.  
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Com a constituição do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), a modernização da 

agricultura tornou-se compulsória, integrando cada vez mais a atividade rural à dinâmica 

colocada pela indústria e pelo setor de serviços. 

O crédito agrícola foi o vetor da modernização no Brasil. Por meio de taxas de juros 

subsidiadas e de recursos fartos articulou-se toda uma cadeia de atividades, que passou a 

responder aos determinantes estabelecidos pela política macroeconômica do país.  

Em torno do crédito rural gravitaram as atividades de assistência técnica, pesquisa 

agropecuária, seguro, armazenagem e todo um conjunto de ações ligadas a 

agroindustrialização das matérias-primas do campo. Nessa fase de intensificação da 

modernização, o Estado brasileiro reinava supremo constituindo setores e definindo a ênfase 

das políticas.  

Segundo Belik (1998), a característica principal dessa fase, que vai até o final da 

década de 70, foi a entrada do poder público como disciplinador de praticamente todos os 

aspectos da política agrícola. Na ausência de agentes habilitados para promover as mudanças 

estabelecidas pelas políticas, o Estado tomava para si as tarefas e ocupava espaços4.  

Esse foi o caso da produção de insumos para a agricultura, pesquisa, seguro e até 

mesmo nas funções de comercialização doméstica e externa. 

Contudo, foi apenas com a articulação feita através do Sistema Nacional de Crédito 

Rural, a partir de 1965, que ocorreu a reorientação das políticas agrícolas dos Institutos por 

produto (IAA, IBC, etc.)5, e o fortalecimento das estruturas fomentadoras da produtividade e 

funcionalidade do crescimento capitalista no setor agrícola brasileiro.  

Assim, o que se perseguiu na política agrícola, foi a concepção de planejamento 

induzido dos mercados de produtos rurais mediante a desoneração dos riscos estruturais do 

processo produtivo privado (riscos de produção e de preços), segundo Delgado (2001). 

 Ainda segundo Delgado (2001), a partir desse ponto, houve o estímulo à adoção de 

pacotes tecnológicos da “Revolução Verde”, que, então, eram considerados sinônimos de 

modernidade, e incentivou-se um enorme aprofundamento das relações de crédito na 

agricultura, mediando a adoção desses pacotes com volumosas subvenções financeiras. 

O que se percebe com isso é, segundo Delgado (2001): 

                                                 
4 Foi um modo de regulação tomado como intervenção ativa e consciente do Estado. Este movimento é 
caracterizado como um modo de regulação que tende a dizer não aos regulados (atividades e agentes). É como 
uma salvaguarda contraposta a possíveis desvios das metas regulatórias e das regras derivadas. É a regulação 
como controle, influência, persuasão ou apoio (Mitnick, 1989, p. 29). Assim, em nível macroeconômico, ocorreu 
uma política keynesiana de estabilização e, em nível setorial, a multiplicação das regulamentações (BOYER, 
1990, p. 46). 
5 Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) e Instituto Brasileiro do Café. 
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[...] a  evidência na liberalidade da política de crédito rural, a prodigalidade dos 
incentivos fiscais (principalmente nas desonerações do Imposto de Renda e do 
Imposto Territorial Rural) e, ainda, o aporte direto e expressivo do gasto público na 
execução das políticas de fomento produtivo e comercial dirigidas às clientelas das 
entidades criadas ou recicladas no período (SNCR - Sistema Nacional de Crédito 
Rural, Política de Garantia de Preço, PROAGRO - Programa de Garantia da 
Atividade Agropecuária6, Pesquisa e Extensão Rural, etc.). 

 

O que de fato se percebeu no período foi um aumento significativo nos indicadores 

técnicos de modernização agropecuária, em termos de aumento da produção e sua 

diversificação, e significativa alteração no padrão técnico do setor rural. 

Porém, o caráter heterogêneo da agricultura brasileira coexistiu com o seu processo de 

modernização, que acirrou ainda mais essas diferenças. De certo modo, essa modernização 

conservadora, apesar de integrar a agricultura com a indústria através das novas tecnologias 

utilizadas, trouxe consigo as oligarquias rurais ligadas à grande prioridade territorial e ao 

capital comercial. 

Esse processo de ocupação territorial racional e indiscriminada reforçou o poder 

político e econômico das elites conservadoras, a partir das empresas rurais e das 

transnacionais, resultantes do processo de agroindustrialização estimulado pela reestruturação 

produtiva do capital que tem seu ápice a partir da década de 70. (MENDONÇA & THOMAZ 

JÚNIOR, 2004).  

Segundo Graziano da Silva (1996), as políticas de modernização conservadora, 

implementadas pós 1964, impuseram grandes transformações na forma de produzir do setor 

agrícola brasileiro, que culminaram na formação dos Complexos Agroindustriais (CAIs), a 

partir da década de 70.  

Com isso houve, basicamente, a articulação de três segmentos: “o D1 para a 

agricultura (já internalizado no país naquele período), a nova agroindústria oligopólica e a 

própria agricultura nos seus segmentos modernos” (GRAZIANO DA SILVA, 1996). 

Esse novo padrão produtivo, resultante da articulação desses três segmentos, faz com 

que não se separe mais o setor agrícola do setor industrial, mas sim que se considere os 

mesmos como parte de um sistema articulado intersetorialmente. 

Segundo Gonçalves Neto (1997), a partir da década de 70 começa a ocorrer um 

“movimento renovador” no setor agrícola, que se inicia com o plano Metas e Bases para a 
                                                 
6 Criado pela Lei n° 5.969, de 11 de dezembro de 1973 o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - 
PROAGRO é um instrumento de política agrícola instituído para   que o produtor rural tenha garantido um valor 
complementar para pagamento do  seu  custeio  agrícola,  em casos de ocorrência de fenômenos naturais, pragas 
e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Além disso, o programa garante a indenização de recursos 
próprios utilizados pelo produtor em custeio rural, quando ocorrer perdas por essas razões. Disponível em:  
http://www.agricultura.gov.br/portal/page?_pageid=33,1007070&_dad=portal&_schema=PORTAL 
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Ação do Governo (1970 – 1973) no governo do General Emílio Garrastazu Médici, que 

inicialmente tinha a preocupação com o progresso social e a distribuição de renda. 

Para a agricultura, os planos eram de uma “Revolução na Agricultura e 

Abastecimento” com a implementação de um sistema de apoio, em níveis financeiro e fiscal, 

capaz de produzir a transformação tecnológica e o fortalecimento acelerado de uma 

agricultura de mercado, sensível aos estímulos de preços; realizar a expansão de áreas, 

principalmente através da ocupação de espaços vazios, no Centro-Oeste (na zona dos 

Cerrados). 

Ainda, segundo o mesmo autor, paralelamente ao Plano Metas e Bases, é tornado 

público o I PND – Plano Nacional de Desenvolvimento (1972 – 1974), plano este que era 

mais abrangente e complexo e que trazia como seus principais objetivos colocar o Brasil na 

categoria dos países desenvolvidos; duplicar a renda per capita e expandir a economia, com 

taxas de crescimento da ordem de 8% a 10% anuais. O que seria conseguido pela aceleração 

do crescimento dos setores diretamente produtivos, que eram a agricultura e indústria. 

No que se refere à agricultura os objetivos do I PND eram, principalmente, 

desenvolver a agricultura moderna no Centro-Sul e modernizar as estruturas de 

comercialização e distribuição de produtos agrícolas, objetivos estes que se embasavam em 

três pontos, segundo Gonçalves Neto (1997): 

1) No sistema de incentivos fiscais e financeiros voltados ao investimento na produção e 

transformação tecnológica; 

2) Na disseminação de insumos modernos para o Centro-Sul e Nordeste, com a preocupação 

em termos dos efeitos sobre a absorção de mão-de-obra; 

3) No programa de pesquisa agrícola em grande dimensão, para alcançar grandes resultados 

na produção dos produtos básicos do Centro-Sul e Nordeste.  

Já a partir de 1975, após a posse do presidente Ernesto Geisel, começa a haver a 

implantação de novos blocos de substituição de importações de matérias-primas para a 

agricultura, que foi patrocinada pelo II PND – Plano Nacional de Desenvolvimento (1975-

1979) - e um relaxamento cambial nas transações externas, como estratégia para atender às 

necessidades de um aumento das exportações, o que contribuiu para a transformação do 

processo de produção agrícola, em âmbito mais acelerado. 

Tendo em vista a crise do petróleo ocorrida em 1979 e a estrutura produtiva nacional 

devido ao esgotamento do “milagre”, segundo Gonçalves Neto (1997, p. 134), o II PND teve 

objetivos diferenciados em relação aos vários planos anteriores: 
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[...] ... manter o crescimento acelerado dos últimos anos; reafirmar a política 
gradualista de contenção da inflação; manter em ralativo equilíbrio o balanço de 
pagamentos; realizar política de melhoria da distribuição de renda; preservar a ordem 
social e política; realizar o desenvolvimento sem deterioração da qualidade de vida e 
devastação dos recursos naturais. 

 

No período que vai do final dos anos 70 a meados dos anos 80, houve a redução do 

volume de recursos disponível para o financiamento agrícola, decorrente da forma como 

estava organizado o sistema de captação e o Estado reduziu, também, o seu espaço e a 

abrangência de suas políticas.  

Nessa fase, aqueles setores que haviam se estruturado e que lograram estabelecer 

fontes exclusivas de captação e gestão das políticas conseguiram se consolidar. O período 

pode ser ilustrado pelo crescimento e integração entre os diferentes elos dos Complexos 

Agroindustriais.  

Finalmente, a partir da segunda metade dos anos 80, atingimos uma fase que nos 

interessa mais de perto e que caracterizamos como fase de perda de regulação. O crédito rural, 

que tinha sido o ponto fulcral da modernização e o fio condutor das políticas para o campo, 

perdeu a sua densidade. 

Houve uma contínua intervenção governamental até meados dos anos 80. A partir de 

então, a agricultura deixou de ter uma política geral de apoio e o governo deixou de intervir, 

também, na constituição de políticas setoriais. Um exemplo claro dessa mudança de rumo no 

apoio à agricultura esteve na atuação do câmbio.  

Durante todo o período dos anos 70, o câmbio desvalorizado agiu favoravelmente 

bloqueando a entrada de produtos concorrentes e facilitando as exportações agrícolas. Nos 

anos 80, o câmbio deixou de exercer esse papel motivador.  

Com a instabilidade do período e a hiperinflação, a correção cambial esteve atrasada 

em alguns períodos, embora o congelamento dos preços nos Planos Cruzado, Bresser e Verão 

tenham alterado novamente a paridade da moeda. Assim, não apenas o crédito agrícola deixou 

de se beneficiar com juros abaixo da variação dos índices de preços como também os ganhos 

decorrentes do câmbio praticamente desapareceram. 

O agravamento dessas questões, principalmente em nível do balanço de pagamentos, 

fez com que se buscassem novas perspectivas para a agricultura brasileira, além da 

necessidade de produzir alimentos e divisas.  A mesma teria que se voltar ao processo de 

substituição de importações. 
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A grande preocupação da década de 80, em termos da agricultura brasileira, foi o 

“aprofundamento do processo de modernização e os novos desafios que se colocavam para a 

política agrícola do país” (GONÇALVES NETO, 1997, p. 95). 

 

 

2.2 A DESCONCENTRAÇÃO REGIONAL E OS IMPACTOS NAS NOVAS ÁREAS DE 

FRONTEIRA 

   

A forma como ocorreu a evolução das regiões ou complexos exportadores localizados 

em espaços distintos, gerou grandes desigualdades regionais; isso porque eram dotados de 

dinâmica econômica e de capacidade de diversificação da sua base produtiva que também se 

apresentavam de maneiras distintas. 

 A partir de então, as desigualdades regionais foram se ampliando em decorrência de 

um processo de articulação comercial, bases para a constituição do mercado interno brasileiro, 

que se deu sob a hegemonia econômica de uma região – o Sudeste. Este fato fez com que as 

outras regiões passassem por um processo de ajustamento em decorrência da própria base 

produtiva industrial mais eficiente e de mais capacidade de competição que havia se instalado, 

principalmente, no estado de São Paulo.  

Na busca da compreensão do movimento hegemônico do capital, as várias regiões do 

Brasil aparecem como uma área que busca sintetizar o movimento de incorporação regional 

ao capitalismo agrário, através de dois modos: o primeiro, que caracteriza-se pela 

incorporação da produção agrícola da região ao mercado consumidor de um centro unificador 

hegemônico.  

O volume de produção excedente, a parcela deste excedente que fica na região, as 

possibilidades e as formas de sua concentração e acumulação, diante da distribuição local dos 

recursos produtivos, indica o grau de transformação das relações de produção locais.  

A segunda forma de articulação regional ao desenvolvimento capitalista caracteriza-se 

pela crescente importância local dos investimentos realizados por capitais não-locais, e nas 

diferentes formas de integração dos capitais agrários locais, às frações externas do capital 

industrial, comercial e financeiro.  

Nesta busca de entendimento das transformações dos espaços regionais em “espaços 

legais”, cumpre ressaltar o papel das políticas públicas, como por exemplo, da importância do 

papel do Estado na expansão intensiva do capital nas áreas de fronteira agrícola.   
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2.2.1 O processo de modernização da região dos cerrados e a expansão da fronteira 

agrícola 

Antes de se iniciar a discussão sobre a expansão da fronteira agrícola nas áreas de 

cerrado, faz-se necessário definir que tipo de vantagens teve os produtores e demais 

empreendedores que se deslocaram para essas áreas. A maior parte da explicação se 

fundamenta sobre os conceitos da renda diferencial e renda absoluta conforme definidos por 

Graziano da Silva (1981, p. 8-9): 

 
Esse monopólio da terra assume dois aspectos distintos. De um lado, o monopólio de 
uma determinada terra enquanto objeto de atividade econômica, ou seja, o fato do 
capitalista estar cultivando um determinado pedaço de solo com certas características 
de fertilidade, localização e benfeitorias já incorporadas ao solo, como por exemplo, 
valas de irrigação, drenagem, destoca etc. De outro lado, o monopólio da propriedade 
privada da terra em si mesmo, ou seja, o fato de algumas  poucas pessoas se arrogarem 
o direito de uma parcela do globo terrestre e poderem dispor da mesma como bem 
entenderem. É exatamente esse duplo aspecto que assume o monopólio da terra na 
agricultura que permite distinguir dois tipos de renda da terra, a diferencial e a 
absoluta. 

 

A partir dessa discussão, pode-se mostrar como se deu o processo de expansão 

agrícola das áreas de cerrado em que se observou um tipo específico de renda diferencial7, a 

renda diferencial II; a qual surgiu a partir do momento em que foram utilizadas grandes 

quantidades de capital, na sua maioria fomentadas pelo governo federal por meio de seus 

programas de desenvolvimento, com a finalidade inicial de obter maiores áreas agrícolas para 

a produção de grãos exportáveis.  

É o capital tentando vencer as barreiras do seu próprio desenvolvimento, ou seja, 

tentando vencer as barreiras da renda diferencial II que é dada apenas pelas condições naturais 

da terra e passando a “fabricar”, por intermédio do uso de tecnologia para correção de solo, 

produtos químicos e sementes melhoradas, novas áreas férteis para expansão da fronteira 

agrícola.  

No período de 1930 a 1960, segundo Erthal (1997), reorganiza-se o espaço produtivo 

agrícola brasileiro com o aumento da especialização em nível regional de determinados tipos 

de produto e redesenha-se uma nova divisão social do trabalho na agricultura a nível nacional.  

A rede viária amplia-se, principalmente no caso das rodovias pelo incentivo da 

presença de montadoras de carros, integrando e intensificando o intercâmbio entre as regiões 
                                                 
7 A renda diferencial é aqui definida por Graziano da Silva (1981, p. 9) como o lucro extraordinário, acima do 
lucro médio, obtido pelos capitais que operam em condições mais favoráveis de produção. A renda diferencial, 
segundo Graziano, pode ser dividida em dois tipos: I) a fração natural, com diferenças em termos de localização 
e de fertilidade do solo; II) a fração da terra fabricada pelas inovações  e inversão suplementar de capital (meios 
de produção e trabalho) numa mesma área de terra. 
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Centro-Sul e Nordeste. Alguns estados da Federação, como o Rio Grande do Sul, Paraná, 

Goiás, Mato Grosso (do Sul) e Maranhão passaram a especializar-se em produtos alimentares 

em função da grande demanda urbano-industrial. 

A expansão da economia agrícola, neste período, ocorreu mais no sentido horizontal, 

pois o aumento da produtividade limitou-se a determinadas áreas mais integradas ao processo 

industrial, principalmente em São Paulo. 

As transformações ocorridas na agricultura brasileira em meados da década de 60 

marcaram o início do processo de modernização das técnicas de produção agrícola. O 

processo de modernização pode ser dividido em três momentos: 

1) Momento em que há a elevação do índice de tratorização; 

2) Momento da industrialização dos processos de produção rural, essencialmente no 

que diz respeito à implantação dos setores industriais de bens de produção e de 

insumos básicos para a agricultura, e o apoio financeiro do Estado ao consumo 

desses novos meios de produção; 

3) Momento de fusão e integração de capitais intersetoriais. 

No entanto, pode-se dizer que somente quando se cria um sistema financeiro 

apropriado, é que o processo de modernização acaba por encontrar o dinamismo e 

abrangência significativos. O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), criado na década 

de 60, foi de extrema relevância para proporcionar a introdução de uma nova base técnica na 

agricultura brasileira. Segundo Baiardi (1996, p. 63) “O crédito oficial, ou aquele provido 

pelo Estado, destacou-se a tal ponto em relação aos empréstimos concedidos pela rede de 

bancos privados, que, no início dos anos setenta, chegou a representar 75 % do financiamento 

total do setor agrícola”. 
Então, é a partir da década de 60 que se inicia um processo de financiamento da 

expansão da fronteira agrícola para áreas como o cerrado que antes eram consideradas como 

“deserto” agrícola. De acordo com Castro (2004): 
 
[...] desde os anos 60 e em especial a partir da construção da Belém-Brasília, a política 
que norteou o avanço da fronteira econômica estruturou-se de forma a permitir a 
integração ao mercado nacional e às estruturas produtivas de acumulação do capital. 
Foi com mecanismo como os incentivos fiscais que o Estado procurou atrair capital e 
empreendedores de diversos setores da economia.   

 

 Ainda segundo o mesmo autor, a partir do II PND, apesar de outros planos 

governamentais de incentivo a aceleração do crescimento da produção agrícola, a estratégia 

de crescimento passa a ter um novo papel, em que buscava-se taxas de crescimento da ordem 
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de 7% ao ano, o que se conseguiria com o impulso da agropecuária em termos da utilização 

de forma intensiva de instrumentos resultantes do desenvolvimento científico e tecnológico, 

visando maior produtividade, além da ocupação de novas terras nas regiões de fronteira. 

O setor agrícola foi considerado prioridade e o processo de modernização foi 

intensificado via atração de empresas rurais para as áreas planas de cerrado e pela 

implementação de agroindústrias atraídas pela produção de grãos e pelos incentivos fiscais e 

creditícios oferecidos pelos governos estaduais. 

Com a difusão do processo de modernização, ocorre um processo de especialização da 

agricultura em escala nacional e o desenvolvimento da produção de culturas que são 

consideradas típicas de uma agricultura comercial, como é o caso da cana-de-açúcar, do 

algodão, do fumo e do cacau no Nordeste, do café, do algodão e da cana-de-açúcar no Sudeste 

e do arroz, do trigo e da soja no Sul do país (SOARES, 2000). 

Nas áreas de cerrado, a intensificação da utilização das mesmas foi propiciada pela 

disponibilidade de capital, derivada de programas governamentais, dos recursos técnicos, 

através de máquinas e equipamentos mais modernos, de novas tecnologias resultantes do 

desenvolvimento de pesquisas científicas e dos investimentos em infra-estrutura feitos pelo 

Estado brasileiro, como forma de viabilizar os interesses do capital privado nacional e 

transnacional. Tudo isso, fez com que o cerrado se tornasse a mais nova fronteira agrícola do 

país (MENDONÇA & THOMÁS JÚNIOR, 2004). 

Outro instrumento necessário para o entendimento do processo de modernização 

agrícola brasileira foi a política de pesquisa agropecuária e de difusão de tecnologia, possível 

a partir de abril de 1973 com a criação e implementação da EMBRAPA – Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária, que mudou o perfil do setor de produção de conhecimentos na área 

agrícola. 

O novo padrão constituiu-se, portanto, de inovações do progresso técnico aplicados à 

agricultura e que, segundo Graziano da Silva (1981, p. 32), podem ser classificados em: 

a) inovações mecânicas: afetam de modo particular a intensidade e o ritmo da jornada de 

trabalho; 

b) inovações físico-químicas: modificam as condições naturais do solo, elevando a 

produtividade do trabalho aplicado a esse meio de produção básico; 

c) inovações biológicas: afetam principalmente a velocidade de rotação do capital adiantado 

no processo produtivo através da redução do período de produção e da potenciação dos 

efeitos das inovações mecânicas e físico-químicas. 
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Trabalhando conjuntamente estas inovações, foi possível superar alguns limites 

impostos pela natureza ao desenvolvimento do capital e, além disso, fazer com que a natureza 

se submetesse aos avanços e ao comando do capital, permitindo assim, a transformação da 

agricultura em um ramo da indústria. 

Este novo padrão agrícola, apoiado na utilização crescente de tratores, fertilizantes, 

defensivos, corretivos, entre outros produtos que fazem parte do pacote tecnológico 

introduzido pelo processo de modernização da agricultura, implicou em modificações 

estruturais na produção, no processo de circulação de mercadorias por meio do aumento da 

capacidade de armazenamento da produção nos próprios estabelecimentos e de um aumento 

na capacidade de transporte dos produtos, nas relações de emprego com a substituição do 

emprego permanente pelo temporário e a importância relativa do trabalho assalariado e na 

participação do Estado como gerador de financiamento do progresso técnico na agricultura. 

Segundo Castro (2004), a produção de grãos que era totalmente voltada para o 

mercado externo acabou por tornar-se um modelo de produção dominante nessas áreas onde a 

fronteira agrícola passa a se instalar e isso passa a ser visto como o grande elemento 

incentivador do crescimento local e regional.  

Para tanto, o pacote tecnológico da Revolução Verde colocou-se como o caminho para 

o crescimento da produção das culturas voltadas para o mercado mundial, como o milho e a 

soja, embora haja uma adaptação do meio ambiente às espécies que passam a ser produzidas 

nessas áreas de cerrado, levando a um processo expansionista cada vez maior, não só da 

produção agrícola, mas, inclusive, do restante da cadeia produtiva como o setor 

agroindustrial.  

É valido ressaltar que, no final dos anos 60, a variação do perfil do consumidor e o 

aumento da demanda interna e externa levaram os produtores a investirem na construção de 

agroindústrias a fim de atenderem tanto às exportações quanto ao mercado interno.  

A partir desse fato, constata-se um aumento significativo das indústrias ligadas 

diretamente à agricultura, tanto a montante quanto à jusante, e, conseqüentemente, a 

constituição do Complexo Agroindustrial Brasileiro (CAI). Este processo de industrialização 

do campo caracterizou-se pela implantação no Brasil, de um setor de bens de produção para a 

agricultura. Paralelamente, desenvolveu-se ou modernizou-se, um mercado para produtos 

industrializados de origem agrícola. 

A constituição de um ramo industrial a montante (meios de produção para a 

agricultura) e a modernização do ramo da indústria a jusante (processamento de produtos 
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agrícolas) passa, necessariamente, pela modernização de uma parcela significativa da 

agricultura brasileira e encontra uma evolução crescente na década de 70. 

A partir de então, as agroindústrias passam a controlar a quantidade e regularidade de 

matérias-primas agrícolas a serem produzidas, visto que a grande maioria das matérias-primas 

já tinha destino certo: as agroindústrias. 

É certo considerar como fez Kageyama (1983, p. 73), que “a presença do capital 

industrial comandando de forma direta a dinâmica da produção agrícola constituiu aqui a 

principal determinante do ritmo e da intensidade da modernização tecnológica desta última”.  

O avanço deste novo padrão tecnológico iniciou-se em São Paulo e no Paraná, 

estendendo-se pelas áreas dos cerrados, a partir do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 

Noroeste de Minas Gerais, prosseguindo pela região Centro-Oeste e atingindo o Oeste do 

Maranhão. 

Os cerrados constituem o melhor exemplo de modernização agrícola do país, uma vez 

que vigora a utilização intensiva de máquinas e implementos, o uso de sementes melhoradas, 

fertilizantes, defensivos e corretivos. Todo esse sucesso se deve ao fato dos cerrados 

possuírem condições naturais de clima, topografia e composição de solos totalmente 

condizentes às inovações tecnológicas caracterizadas acima por Graziano da Silva (1981, p. 

32).  

A topografia propicia um amplo desenvolvimento das inovações mecânicas, a 

composição do solo rapidamente se incorporou às inovações químicas e físicas, e o clima 

beneficia, principalmente, o desenvolvimento das inovações biológicas, estando tudo 

vinculado ao sistema de pesquisa agropecuária do Brasil de adaptação de localidades, apoiado 

pela EMBRAPA. 

O cerrado foi, então, a alternativa viável, visto as dificuldades de inserção na 

Amazônia e a ocupação agrícola do Centro-Sul que encontrava-se em fase já avançada de 

expansão das fronteiras agrícolas brasileiras e, também, por atender às demandas internas e 

externas por produtos agropecuários, as quais eram as principais preocupações da política 

econômica dos anos 70. A expansão da fronteira agrícola nos cerrados contribuiu para abrir 

maiores espaços para o crescimento de diversos segmentos da economia nacional.  

As terras dos cerrados consideradas, até a década de 70, impróprias para o cultivo, 

vêm deixando de ser dependentes das forças naturais para se inserir em um ambiente em que 

o capital, através do progresso tecnológico, é o principal determinante do processo produtivo.  

A partir do momento em que passaram a ser cultivadas culturas como o milho, a soja e 

outros grãos, além de culturas permanentes como o café, o cerrado ofereceu uma grande área 



 43

de crescimento da produção agropecuária. Além do mais, este surgiu como uma nova 

perspectiva para a agricultura brasileira quando foi possível contar com políticas estatais de 

fomento à capitalização intensiva como a presença de juros subsidiados, os programas 

regionais de desenvolvimento que contribuíram expressivamente para a modernização das 

unidades produtivas agrícolas e o apoio à ciência e tecnologia. 

A partir dos anos 70, então, notou-se um intensivo processo de crescimento 

agropecuário na região dos cerrados, o que trouxe grande transformação para a economia 

regional. Extensas áreas de chapada foram tomadas pela atividade agrícola mecanizada e 

quimificada, trazendo para a região agroindústrias a montante e a jusante da agricultura. 

Em geral, quando se remete ao sistema agroalimentar nos cerrados, de crescimento 

mais recente devido ao progresso tecnológico, principalmente com a cultura da soja, as 

análises têm privilegiado o seu lado bem sucedido e o potencial de expansão por ser uma das 

últimas fronteiras agrícolas brasileiras.  

Estas referem-se à forma modernizada como o sistema está se expandindo, ganhando 

em produtividade por causa da intensidade de capital produtivo ali inserido, competindo até 

mesmo com a dinâmica produção do Sul do país.  

Para explicar essa competitividade, Rezende (1990, p. 14), por exemplo, levanta a 

hipótese de que o maior custo de produção por hectare no Centro-Oeste (...) “vem sendo mais 

do que compensado não apenas pelo fato de que a terra é mais barata no Centro-Oeste, mas 

também pela maior aptidão regional à mecanização agrícola”. 

Portanto, maior adequação ao trato mecânico da produção agrícola explicaria a 

vantagem comparativa regional ao Centro-Oeste, que responde pelo dinamismo do setor 

agrícola num período de crise econômica como o verificado na década de 80. Esta se dá ainda 

sob a conjuntura de preços agrícolas em baixa, com uma “redução da ordem de 28% do valor 

real da produção”, conforme assinala Gasques & Villa Verde (1990, p.14). A produção de 

soja no Brasil Central aumentou de 6% do total da produção em 1976-1978, para 40% em 

1985-1987, segundo Goldin e Rezende (1990). 

 

 

2.2.2 Evolução e caracterização do desenvolvimento das atividades produtivas na 

região dos cerrados 

 Neste item será discutido como se deu o processo de crescimento agrícola, em termos 

das principais culturas. Será observado, também, como o processo de desconcentração 
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regional, já descrito, influenciou na ocupação dessa área com a agricultura comercial e deu 

bases para o crescimento de outras atividades afins. 

 
2.2.2.1 A agricultura comercial e suas principais culturas 

 Entre 1970 e 1985 aumentou em 5,4 milhões de hectares (de 4,1 para 9,5 milhões) a 

área cultivada na região de cerrados, sendo a soja, o milho, o arroz, o feijão, o café e a 

mandioca as principais lavouras. (Cunha, 1994). 

 Segundo o esboço de zoneamento realizado por Cunha (1994), de acordo com a 

intensificação e a tecnificação da agricultura na região dos cerrados, analisados conforme os 

critérios de divisão em Microrregiões Homogêneas do IBGE e dados dos Censos 

Agropecuários, a área cuja agricultura comercial mais se desenvolveu entre os períodos de 

1970 e 1985 correspondeu, em Goiás, à região do Sudoeste do estado.  

Esse fato se constitui num importante indicador que justifica a presença da 

agroindústria e o grau de confiança do mercado de que a agricultura se encontra consolidada 

na região. Esse fato pode ser aliado ao fato de possuir as condições mais favoráveis de infra-

estrutura e acesso aos mercados dinâmicos do país o que, sem dúvida, é resultado do próprio 

processo de beneficiamento das regiões de Goiás e Minas Gerais pelos programas piloto de 

desenvolvimento regional implantado a partir da década de 70. 

 Segundo Castro e Fonseca (1995, p. 2), “o deslocamento da produção de grãos para a 

região Centro-Oeste antecedeu o da agroindústria. O ritmo intenso de crescimento da 

produção de grãos ocorreu de forma quase simultânea ao aumento da capacidade de 

implantação de infra-estrutura agroindustrial”. 

 Ainda segundo Castro & Fonseca (1995), produção agrícola da região Centro-Oeste 

cresceu à frente da produção nacional, sobretudo nas culturas ligadas ao complexo grãos-

carnes, como a soja e o milho. O milho chegou próximo de 3,5 vezes mais que a média 

registrada no país entre 1980 e 1989 (cerca de 9,4% ao ano, contra 2,7% do resto do Brasil) e 

a soja, indiscutivelmente, apresentou crescimento explosivo: sua taxa média de crescimento 

ao ano foi de 16,5%, enquanto a do país ficou em torno de 4,7% no período. 

 Por outro lado, apesar de ser considerado produto de grande importância para a 

abertura de novas áreas de cerrado no Centro-oeste, o cultivo do arroz apresentou situação 

oposta ao restante do Brasil no período em questão, com taxas negativas e maior decréscimo a 

partir do final dos anos 80. Como o arroz era considerado cultura de desbravamento, mais 

adaptável aos solos ácidos do cerrado, o decréscimo da sua produção ocorreu pela 
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substituição por outras culturas mais rentáveis, de maior valor agregado, como a soja, o milho 

e a cana-de-açúcar. 

 

Tabela 1 – Evolução da Produção Agrícola nos Cerrados da Região Centro-Oeste (em 
toneladas) 

Produtos/Anos 1970 1975 1980 1985 1990 

Soja 24.568 250.160 1.509.861 5.662.786 6.441.323

Milho 768.379 1.315.983 1.563.805 2.435.804 3.108401

Cana-de-Açúcar 297.098 423.629 1.262.862 10.941.425 14.139.418

Trigo 1.713 5.933 78.207 318.540 205.250

Café 7.164 20.709 47.003 86..309 107.962

Algodão 114.540 81.581 106.385 244.184 190.953

Tomate 15.381 20.026 33.912 100.774 347.477

Feijão 121.524 107.340 118.054 150.965 187.111

Mandioca 348.468 194.584 195.806 1.147.793 1.068.916

Arroz 1.273.621 2.042.573 2.687.178 1.970.563 914.716

Fonte: FIBGE – Censos Agropecuários de 1970, 1975, 1980 e 1985; Anuário Estatístico do Brasil/IBGE–1991. 

 
Outras culturas merecem ainda maior destaque, conforme pode ser observado nos 

dados da tabela 1, em que se verifica a evolução da produção agrícola na região Centro-Oeste 

nos últimos vinte anos. O crescimento da produção na região foi extraordinário para as 

culturas novas, como a da cana-de-açúcar, café, trigo e tomate.  

A cana-de-açúcar na década de 70 passou de 297.098 toneladas para 14.139.418 

toneladas em 1990, já a cultura do café teve uma mudança de 7.164 toneladas para 107.962 

toneladas no mesmo período. Assim, também, ocorreu com o trigo que passou de 1.713 

toneladas para 205.250 no período em questão e o tomate que passou de 15.381 para 347.477 

toneladas; cultura essa que merece maior destaque já que será alvo da pesquisa. Todas as 

culturas têm o seu desenvolvimento associado aos programas de incentivo oficiais já 

mencionados anteriormente. 

 

 

2.3 Os Programas de Apoio ao Desenvolvimento Agroindustrial e os Fluxos de 

Investimentos na Região de Cerrado do Centro-Oeste 

 
 O processo de desenvolvimento capitalista dos cerrados tem sido comandado pela 

interação dinâmica do setor agrícola e industrial. A centralidade e a dinâmica do processo de 
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“agroindustrialização” tem sido ressaltada por Santos Filho (1989)8, Castro (1995)9, entre 

outros. 

 A instalação de grandes empresas agroindustriais no Centro-Oeste que atuam também 

no ramo de commodities, de um lado, e no mercado interno, de outro, integrando em nível 

regional as cadeias produtivas de grãos e carnes, é um processo recente. As empresas 

possuidoras de grandes redes de silos e armazéns, as plantas de esmagamento dos grandes 

grupos econômicos como a Sadia, Ceval entre outras, só surgem nos estados do Centro-Oeste 

(Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principalmente) e nos demais estados fora da região, a 

partir da segunda metade da década de 80. 

Um estudo recente, resultado da investigação de campo nas empresas líderes do 

complexo soja e carne no Brasil, mostra que estas empresas têm mantido um esforço de 

investimento mesmo durante os anos de recessão econômica: 
 
Esses investimentos em nova capacidade produtiva ocorreram basicamente na 
região de cerrado do Centro-Oeste e Bahia e tiveram o objetivo de assegurar o 
seu acesso privilegiado às fontes de matérias-primas (soja) e os mercados 
regionais de recente importância (carne de frango) (CASTRO & FONSECA, 
1995, p. 5). 

 

A avaliação feita pelo estudo revela que, por intermédio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre 1987 e 1991, foram comprometidos 

cerca de US$ 175 milhões em programas de apoio à agroindústria em regiões do cerrado 

novo10. 

Uma das mais importantes fontes indiretas de recursos ao desenvolvimento 

agroindustrial proveio dos créditos agrícolas subsidiados nos anos 70, que criaram as 

condições para o estreitamento das relações entre agricultura e indústria, dando suporte à 

compra de tratores, implementos e máquinas, além de insumos químicos. 

Ainda nos anos 70, sob os programas de investimento do II PND, setores da indústria 

de processamento agroalimentar (sobretudo as indústrias de esmagamento de grãos) foram 

amplamente beneficiados com baixas taxas de juros e grandes volumes de crédito, concedidos 

                                                 
8 Santos Filho, Milton (Coord.). O processo de urbanização no Oeste-Baiano. Recife: SUDENE-DPG.PSU-URB, 
1989. 
9 Castro, Ana Célia & Fonseca, Maria da Graça D. A dinâmica agroindustrial do Centro-Oeste: características, 
problemas, potencial de expansão e fluxos de investimento. Brasília: IPEA, 1995. 
10 Ainda segundo a avaliação feita, o valor total aproximado destes investimentos no período pode ter ficado 
entre US$ 350 milhões e US$ 400 milhões, embora seja difícil estimar o volume de recursos investidos a partir 
dos dados de financiamento via BNDES. Além deste tipo de financiamento, as empresas também obtiveram 
recursos oriundos de incentivos fiscais e ainda puderam lançar mão de deduções de ICMS (CASTRO & 
FONSECA, 1995, p. 8).  
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pelos bancos estatais, o que beneficiou principalmente a economia agroindustrial nos estados 

do Sudeste e Sul do Brasil. 

A partir de meados dos anos 80, novas áreas do espaço brasileiro foram incorporadas à 

agricultura empresarial, tais como as regiões do Planalto Central. Inicialmente, ocorreu nos 

principais estados do Centro-Oeste e Minas Gerais e, posteriormente, no Oeste da Bahia, 

Maranhão e Piauí. Tudo isso dentro dos mais altos padrões tecnológicos, comandados pelas 

regiões tradicionais do segmento agroindustrial. 

Neste processo, as empresas buscaram o aproveitamento das condições excepcionais 

das novas áreas. E, foi neste contexto que as empresas esmagadoras de grãos e processadoras 

de óleos e farelos beneficiaram-se de vários programas estaduais de incentivos fiscais, o que 

lhes facilitou o deslocamento, adiantando recursos para sua implantação. Por outro lado,   

 
[...] são de não alterar a política de preços mínimos, após o Governo Collor ter 
anunciado mudanças que penalizariam a agropecuária nestas novas áreas, acabou 
beneficiando a economia de fronteira, ao permitir que agricultores do Centro-Oeste e 
do Oeste da Bahia, por exemplo, não sofressem o impacto da diversificação regional 
dos valores básicos de custeio. Essa decisão provocou acalorados debates na época, 
desagradando especialmente as indústrias esmagadoras de grãos de outras regiões, 
mas mostrou-se adequada em médio e longo prazo, ajudando a consolidar a moderna e 
competitiva economia agroindustrial de fronteira nos estados do Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, no Centro-Oeste e Oeste da Bahia e Maranhão, no Nordeste 
(FONSECA & GONÇALVES, 1995, p. 32). 

 

Com a grande crise econômica vivida pelo país nos anos 80, novas práticas de 

financiamento passaram a ser colocadas pelas empresas do complexo agroindustrial para o 

financiamento à compra de insumos (custeio), de máquinas agrícolas, compondo, assim, as 

estratégias competitivas dessas indústrias. 

Já, no final da década de 80, a escassez de recursos de crédito rural estatal provocou o 

surgimento de novas formas de financiamento da produção e dos investimentos na agricultura 

e agroindústrias. Com isso, aumentou significativamente a participação de recursos privados 

no custeio da safra e no próprio investimento, em contrapartida à diminuição dos recursos 

públicos. 

A redução gradual da participação dos recursos públicos no investimento rural e 

agroindustrial culminou com dois programas lançados pelo governo entre 1989 e 1993, o 

Programa Nacional de Desenvolvimento Rural (PNDR) e o Programa Nacional de 

Desenvolvimento Agroindustrial (PNDA).  

No que diz respeito ao primeiro, cabe destacar que o mesmo atendeu 

preferencialmente a ocupação da fronteira dos cerrados do Brasil Central, e contribuiu para 
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consolidar a produção de grãos e a pecuária em bases empresariais e modernas. Quanto ao 

programa voltado ao segmento agroindustrial, segundo avaliação de Fonseca & Gonçalves 

(1995, p. 36): 

 
[...] o traço institucional mais marcante do programa revelou a preocupação em não 
caracterizar a existência de uma seleção orientada pelo Governo. Na ausência de 
definições de prioridade, a locação de seus recursos acabou sendo sancionada pelas 
políticas de portfólio dos bancos que atuaram como agentes repassadores do PNDA. 
Nota-se que essa opção está de acordo com a orientação do próprio Banco Mundial, 
expressa em documentos encaminhados ao Governo brasileiro, em que se manifesta 
claramente a preferência por uma orientação de liberalização dos mercados, em lugar 
da política que o BIRD considera como excessivamente intervencionista do Governo 
brasileiro nos mercados de crédito agrícola. 

 

Nesse contexto, a função de alocação é deixada para o mercado e, o governo passa a 

restringir-se à elaboração dos termos gerais dos contratos de empréstimos e dos mecanismos 

de regulamentação mínima necessários ao seu acompanhamento.  

Ainda prosseguindo a análise, os autores referidos fazem críticas ao enfoque 

“liberalizante” assumido pelo poder público na condução do PNDA. Há ainda, um aspecto de 

importância a depor contra os argumentos não intervencionistas. Os projetos mutuários do 

PNDA pertencem a um número relativamente pequeno de grandes empresas agroindustriais, 

na realidade empresas com considerável poder de mercado.  

Com os bancos impondo uma série de cláusulas adicionais de proteção a uma clientela 

extremamente poderosa, mas rarefeita, a alocação de recursos faz-se em circunstâncias que 

estão longe de serem aquelas idealizadas para mercados perfeitos (FONSECA & 

GONÇALVES, 1995, p. 37). 

Na ausência de maiores diretrizes setoriais e regionais, os recursos serviram para 

complementar grandes projetos em andamento, reforçando a tendência de reestruturação e 

relocalização da agroindústria brasileira em curso desde meados da década de 8011.  

A análise setorial das informações obtidas nos contratos pelos autores referidos 

destaca o subconjunto de recursos destinados ao processamento alimentar, que inclui tanto as 

primeiras fases da transformação agroindustrial quanto à fabricação de alimentos.  

Dentro desse grupo, foram incluídas atividades relacionadas ao esmagamento de grãos 

para obtenção de farelos, óleos e fabricação de gorduras vegetais derivadas, produção de 

                                                 
11 A análise dos autores acrescenta ainda a lógica financeira que norteou o processo de seleção dos mutuários 
pelos bancos públicos e privados envolvidos no programa, adotando critérios regionais, ou seja, na concentração 
de recursos em regiões e setores que , em geral, têm mais acesso aos recursos financeiros, chegando a casos em 
que alguns dos bancos mantinham vínculos acionários com os próprios mutuários. Do ponto de vista regional, os 
principais estados beneficiados foram São Paulo, líder dos investimentos no Sudeste, Alagoas e Bahia no 
Nordeste, Rio Grande do Sul no Sul e o estado de Mato Grosso no Centro-Oeste. 
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açúcar e álcool em usinas e destilarias, instalação de armazéns e silos graneleiros, 

processamento de suco de laranja e alimentos enlatados, industrialização de matéria-prima de 

origem animal, fabricação de farinhas, pães e massas industrializadas e a seleção e 

armazenamento de sementes melhoradas. 

Os autores apontam ainda que, no caso da agroindústria, os recursos encaminharam-

se, na quase totalidade, para as empresas multinacionais de produtos agroquímicos, tais como 

os herbicidas, acaricidas, fungicidas, produtos veterinários e, também, para a fabricação de 

fertilizantes. 

Em suma, os recursos do Programa Nacional de Desenvolvimento Agroindustrial 

(1989-1993) reforçaram as tendências de concentração e centralização da agroindústria, com 

os repassadores financeiros selecionando clientes basicamente pela sua capacidade de saldar 

compromissos, eliminando com isso a oportunidade para os pequenos empreendimentos.  

Por sua vez, as empresas que receberam os recursos, investiram em aumento de 

capacidade e modernização, bem como na relocalização/consolidação de alguma forma ligada 

ao agribusiness.  

 

 

2.4 O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA NO CERRADO 

GOIANO 

 

O processo de modernização agrícola provocou grandes transformações no setor rural 

da região Centro-Oeste, em especial no estado de Goiás através, principalmente, do uso de 

novas tecnologias voltadas à produção agrícola do pacote tecnológico da Revolução Verde, 

que foi financiado pelas políticas desenvolvimentistas do Estado entre os períodos da década 

de 50 e 70.  

Mas, esse novo modelo de produção mais moderno, fez com que a região Centro-

Oeste se inserisse no processo de desenvolvimento econômico do país sem levar em conta os 

aspectos ambientais e sociais das áreas estavam sendo ocupadas. Assim, a industrialização do 

setor rural e sua capitalização, fizeram com que a região Centro-Oeste passasse a assumir um 

papel diferenciado na organização espacial brasileira e dessa forma se destacasse como a mais 

nova fronteira agrícola do país. 

A expansão da fronteira agrícola na região Centro-Oeste foi intensificado com o 

objetivo de atender ao mercado consumidor de produtos agrícolas da região Sudeste e, por 
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isso, este processo de crescimento esteve diretamente ligado ao desenvolvimento industrial do 

país. (BEZERRA e CLEPS JÚNIOR, 2004, p. 30). 

No período já citado, esse processo de ocupação começa a se consolidar 

economicamente e até a década de 1960 a inexistência de programas específicos e de 

incentivos governamentais impediam o desenvolvimento agrícola da região. 

A intervenção do Estado na expansão da fronteira agrícola até o fim desse período 

manteve-se reduzido e sua intervenção era apenas no sentido de superar problemas estruturais 

que poderiam ameaçar o crescimento da produção agrícola regional (MULLER, 1990, p.50). 

Essa ausência de programas específicos de desenvolvimento regional destinados à 

expansão da fronteira agrícola e os problemas criados pela falta de técnicas de cultivo 

apropriadas ao cerrado foram um fator limitante a esse desenvolvimento agrícola; porém, 

quando se analisa a década de 1970, as políticas governamentais passaram a estimular esse 

processo. 

A intervenção do Estado no processo de expansão da fronteira agrícola da região 

Centro-Oeste passou a ser intensificado e foram criados programas específicos de estímulo à 

agricultura nos Cerrados do Centro-Oeste, o que impactou diretamente na evolução das 

frentes comerciais (MULLER, 1990). 

Assim, a partir de meados da década de 1970, o ritmo de ocupação do Centro-Oeste 

foi acelerado no que refere-se ao aproveitamento dos cerrados na abertura de novas áreas para 

exploração agrícola e pecuária. Esse processo de ocupação trouxe à região um enorme fluxo 

de migração, desordenado e desagregador. A região passava a ser o novo pólo de atração 

populacional e, entre 1960 e 1970, apresentou o maior crescimento demográfico do país. 

(PEDROSO & PEDROSO Da SILVA, 2005). 

Ainda, segundo os referidos autores, essa incorporação espacial foi associada à rápida 

modernização da agricultura, e esteve baseada em um modelo caracterizado pela prioridade 

dos cultivos comerciais que utilizavam insumos modernos e mecanização, sem que tenha sido 

incorporada a esse processo a devida consideração dos aspectos sociais e ambientais e isso 

gerou uma aceleração, também, do processo de degradação ambienta, resultado do uso 

intensivo dos solos e outros recursos naturais. 

Os programas específicos que impulsionaram a inserção das áreas produtivas da região 

Centro-Oeste na dinâmica de crescimento econômico e, conseqüentemente, o seu crescimento 

agrícola, foram o POLOCENTRO (Programa de Desenvolvimento dos Cerrados) e o 

PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para Desenvolvimento dos Cerrados). 
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A expansão da fronteira agrícola na região dos cerrados, por intermédio desses 

programas, coloca-se como um marco importante no processo de desenvolvimento do 

mercado nacional de produtos primários, necessários ao suprimento do mercado interno e 

externo.  

O grande destaque que vem sendo dado à região é explicado pelo interesse de 

produtores de outras áreas e também do Governo Federal com a ajuda do capital externo, 

como o capital japonês, que colabora com a disponibilidade de tecnologias e com o 

desenvolvimento de sistemas de produção compatíveis com as terras ácidas do Cerrado.  

Inicialmente, a produção da cultura do arroz foi introduzida em larga escala e, depois, 

as terras mais regulares permitiam a introdução de culturas altamente mecanizadas como, por 

exemplo, a soja, que passou a responder pela maior expansão da área cultivada.  

Além do arroz e da soja, outras culturas também tiveram um papel importante no 

crescimento econômico do cerrado, como o milho, o feijão, o algodão, o trigo e o café; sem 

contar com outras atividades capazes de sucesso comercial como a cana-de-açúcar, sisal 

(produção de fibras), frutas e florestas (produção de celulose). 

 Segundo o Censo Agropecuário de 1985, abriram-se para fins agropecuários, 50,7 

milhões de hectares no Cerrado como um todo, sendo 9,5 milhões em lavouras, 30,9 milhões 

em pastagens plantadas, e 10,3 milhões em terras produtivas, mas não utilizadas, constituindo 

essa uma área equivalente a duas vezes o estado do Piauí (ALHO & MARTINS, 1995, p. 32).  

A abertura dessas fronteiras agrícolas em todos os estados que compõem o Cerrado 

brasileiro visando, principalmente, a produção de matérias-primas para a agroindústria, atraiu 

um grande contingente populacional criando-se, assim, uma importante via de expansão 

dessas fronteiras, embora a mesma ainda mantenha certo nível de dependência em relação à 

economia do Sudeste. 

 As relações econômicas que definiram para a região Sudeste uma posição hegemônica 

devido ao processo de industrialização lá iniciado,  têm condicionado, de modo positivo e/ou 

negativo, o desenvolvimento das demais regiões. A partir deste processo, será analisado como 

se deu a modernização agrícola, a partir da década de 70, que colaborou para a consolidação 

de uma agricultura de alta produtividade com uma base tecnológica fundamentada na 

“Revolução Verde” (variedades melhoradas de sementes, além de grande uso de insumos e 

mecanização).  

Observa-se que, dentre as regiões que puderam utilizar os instrumentos de 

modernização, está incluída a região dos cerrados que, depois disto, passou a conhecer o 

crescimento com vistas ao desenvolvimento a partir de deslocamentos de investimentos da 
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região Centro-Sul para a região Centro-Oeste, sendo a soja o principal produto a alavancar tal 

expansão, seguida pelo milho e pelo arroz com menor intensidade12. 

Pode-se dizer que este novo pólo de crescimento provocou mudanças quantitativas e 

qualitativas nas áreas do cerrado e cujos efeitos podem ser percebidos pelos índices de 

crescimento da produção agrícola, adquiridos a partir dos anos 80. 

É importante destacar que o novo pacote tecnológico, introduzido pela Revolução 

Verde, especialmente as inovações biológicas e químicas, foram de extraordinária relevância 

para a promoção da modernização agrícola nos cerrados. Neste caso, a intervenção do Estado, 

por meio de incentivos fiscais e política de preços mínimos, foi condição primordial para se 

instalar programas que viabilizassem o desenvolvimento do cerrado brasileiro.  

Nas áreas de cerrado, a intensificação da utilização das inovações tecnológicas foi 

propiciada pela disponibilidade de capital, derivada de programas governamentais, dos 

recursos técnicos, por intermédio de máquinas e equipamentos mais modernos, de novas 

tecnologias resultantes do desenvolvimento de pesquisas científicas  e dos investimentos em 

infra-estrutura feitos pelo Estado brasileiro, como forma de viabilizar os interesses do capital 

privado nacional e transnacional. Tudo isso, fez com que o cerrado se tornasse a mais nova 

fronteira agrícola do país (MENDONÇA & THOMÁS JÚNIOR, 2004). 

Como exemplo desses programas pode-se citar o POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento do Cerrado), o PRODECER I, II, III (Programa de Cooperação Nipo 

Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados), o PCI (Programa de Crédito Integrado para 

Incorporação dos Cerrados) e o PADAP (Programa de Assentamento dirigido do Alto 

Paranaíba) afirmando assim, a presença do progresso tecnológico, o crescimento da área 

produtiva e o incremento governamental a fim de expandir mais essa fronteira agrícola do 

país. Instala-se na região uma série de agroindústrias para continuar promovendo o 

crescimento da região do cerrado e levando este a realçar sua aptidão agrícola em relação às 

demais regiões brasileiras.  

Alguns dos elementos que facilitaram o crescimento acelerado da região foi o baixo 

preço da terra, que compensou o maior custo de produção por hectare e a facilidade de para 

instalar a motomecanização devido às condições do relevo. Essas condições favoráveis 

vieram a compensar, por exemplo, a baixa fertilidade natural das terras locais. Tal fato acabou 

por mostrar que a agricultura, por meio da Revolução Verde e das condições financeiras 

                                                 
12 O arroz foi introduzido na região Centro-Oeste como cultura de desbravamento do solo ácido do cerrado. Ele 
foi, também, um dos primeiros a ser plantado no Estado, após a crise do ouro e a implantação da agricultura de 
subsistência. 
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favoráveis através, principalmente, dos juros subsidiados, passa a depender cada vez menos 

de fatores naturais.  

Este trabalho está centrado nos processos econômicos ocorridos a partir da década de 

70, nas ações governamentais e seus impactos no processo de expansão das regiões antes 

consideradas com baixo nível de atividade econômica, e em uma análise do crescimento local 

na década de 90, bem como seus impactos.  

Nesse sentido, significa que foram deixados de lado vários aspectos, entre os quais as 

questões demográficas e ambientais, que merecem ser analisadas com maior profundidade, 

dada sua importância e complexidade. 

 

 

2.5 IMPACTOS DA EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA NA OCUPAÇÃO DO 

CERRADO GOIANO  

 

Para nos remetermos à discussão de como a expansão da fronteira agrícola ocorreu no 

cerrado goiano é imperioso que se entenda que todo o processo está embasado em atividades 

específicas como a agricultura e pecuária.  

No que tange a ocupação, segundo estudos sobre o processo de colonização do cerrado 

goiano, aproximadamente 45% dos migrantes vindos para Goiás no período de 1940, eram 

originários de Minas Gerais, e em torno de 48%, eram originários de estados do nordeste do 

país. Já na década de 50, o estado recebeu em torno de 53% de mineiros e 38% de nordestinos 

em seu território.  

O que se pode perceber nesse processo, é que grande parte dos migrantes recebida 

pelo estado nas décadas de 40 e 50, também era de regiões especificamente de cerrado e, 

portanto, provavelmente, traziam alguns usos e costumes relacionados com a fauna e flora 

nativas desse ecossistema, além de técnicas de produção agrícola mais adaptada à região do 

cerrado goiano (ESTEVAM, 1998). 

O início da construção de Brasília, na década de 50,  permitiu perceber um novo 

processo migratório sob os impactos da política desenvolvimentista, constituindo novo ciclo 

econômico, inaugurado pela política de Juscelino Kubitschek e centrado no Plano de Metas, 

na construção de Brasília e na criação de incentivos à formação de colônias agrícolas 

avançadas (SILVA et al., 1994).  

A conseqüente transferência da capital do Brasil, a criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), em substituição à Fundação Brasil Central 
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(FBC), e os pesados investimentos em infra-estrutura possibilitaram a criação de muitos 

novos empregos, bem como oportunidades de investimentos privados na região (PIRES et al., 

1998). 
 

Na verdade, até a década de 60, Goiás ostentava como unidade básica de sustentação 
no meio rural um tipo de fazenda particular, onde um mundo de conveniência – social 
e econômica – se desdobrava, mantendo-se á margem do acelerado desenvolvimento 
capitalista do sudeste brasileiro (PEREIRA, 2004, p. 25). 

 

 Porém, nesse período, Goiás ainda não se enquadrava diretamente no processo de 

desenvolvimento vivido pelos estados do Sul e Sudeste e ainda se pautava na produção 

agrícola que abastecia essas regiões, às margens do processo de aceleração do crescimento do 

país. 

Nos anos 70, houve uma ampla disponibilidade de crédito subsidiado pelo governo 

federal, o que fomentou a intensificação da produção agropecuária, através da adoção de 

novas tecnologias e abertura de novas áreas de fronteira agrícola (Pires, 1999). 

Dentre as políticas de desenvolvimento regional voltadas para o Centro-Oeste até o 

início dos anos 80, o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste 

(PLADESCO), elaborado pela SUDECO no âmbito do I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (I PND) que se estruturou de 1972 a 1974, e o Programa de Ação do 

Governo para a Região Centro-Oeste, feito no II PND de 1975 a 1979, apesar de serem 

destinados a todos os outros estados do Centro-Oeste, contribuíram para impulsionar o 

crescimento econômico local do Estado de Goiás mais intensamente (BALSADI, 2000).  

Destaca-se que, dos vários programas elaborados por parte do Governo Federal para o 

desenvolvimento dessas áreas consideradas “desertos agrícolas” na região Centro-Oeste, 

através do I e II PND’s, o de maior relevância para o estado de Goiás foi o POLOCENTRO. 

O Cerrado passou a ser visto como o novo “celeiro” do mundo a partir da década de 70 

(PIRES, 1999). 

No campo social, os efeitos da abertura do Cerrado para a agricultura nem sempre são 

levantados, mas precisamos ressaltar o impacto do êxodo rural, que acabou elevando o grau 

de urbanização das cidades da região.  O que importava agora era o saber científico, moderno, 

“tecnologizado”, pois é este que sabe produzir, e muito (DUARTE, 1998).  

No Estado de Goiás, o desenvolvimento da agropecuária, principalmente a partir da 

década de 70, causou significativa mudança na forma de ocupação territorial de sua área. 

O padrão de crescimento da agricultura que se consolidou no cerrado goiano em 

moldes modernos, reduz o seu papel de depositária de força de trabalho excedente, ao mesmo 

tempo em que cai a participação do campo no emprego global da economia. 
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 A agricultura do cerrado brasileiro é um produto da tecnologia moderna. O caráter 

empresarial é uma das características da agricultura nos cerrado. A propósito, segundo uma 

das recentes avaliações: assim como a agricultura, os agricultores do cerrado também 

“nasceram modernos”. Grande parte daqueles que participaram do processo de abertura da 

região eram imigrantes de zonas de agricultura mais avançada do Sul e Sudeste, como os 

“gaúchos”. O arraigado tradicionalismo, sempre um entrave à modernização tecnológica da 

agricultura nos cerrados, não teve expressão. A população local ficou à margem do processo 

e/ou vendeu a terra aos que se dispusera a aventurar-se na nova agricultura (CUNHA, 1993, p. 

38). 

Segundo ainda o mesmo autor, diante do estímulo propiciado pelos custos relativos a 

fatores, a combinação de atividades (mais pecuária de corte e menos lavouras) com a própria 

tecnologia, proporcionou um processo de adaptação muito rápido em que o setor agrícola 

passou a empregar, relativamente, muito capital e mão-de-obra qualificada (operadores de 

máquinas e equipamentos, técnicos em agronomia e veterinária) e o mínimo de trabalhadores 

braçais. 

Com o predomínio do capital no campo, a realidade rural começa a mudar. Os 

trabalhadores braçais , ou população marginal, são a geração resultante da evolução do 

sistema capitalista de produção agrícola inserido nas áreas de fronteira, cuja utilização é mais 

barata ao proprietário do que a manutenção de parceiros ou arrendatários, devido a não 

necessidade investimentos e a não sujeição à legislação trabalhista GONÇALVES Neto, 

1997). 

A modernização do campo, principalmente no Estado de Goiás, a partir da década de 

70, ampliou a mobilidade demográfica e introduziu novos tipos sociais, muitos dos quais 

provenientes dos estados “sulinos” e de São Paulo (fazendeiros, empresários capitalistas, 

colonos de origem européia, camponeses expropriados); assim como atividades 

eminentemente urbanas. Com isto, a combinação social e cultural tornou-se mais complexa, 

exprimindo-se pela oposição entre “paulistas” e “gaúchos”, de um lado, e a população de 

raízes regionais, de outro. 

Todo esse processo de ocupação que ocorreu pela busca da competitividade, 

principalmente nos mercados externos, trouxe consigo um reordenamento da agricultura 

comercial brasileira e, consequentemente, alterações nas formas organizacionais de produção.  

Uma maior integração das cadeias produtivas, visando a redução de custos de 

produção e comercialização através da adoção de inovações tecnológicas, provocou uma 

verticalização da produção com o intuito de centralizar ações. “A flexibilidade, a mobilidade 
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espacial, passa a atender as demandas exigidas pelo mercado, assegurando eficiência, 

produtividade e condições de competitividade no mercado internacional” (MENDONÇA & 

THOMÁS JÚNIOR, 2004). 

Os avanços migratórios, de transporte e, principalmente, na produção, permitiram à 

região, acesso às técnicas e tecnologias, mas principalmente inserir e readequar-se ao novo 

modelo produtivo que trouxe mudanças não apenas nos sistemas bem como na relação de 

produção.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO DA NOVA ECONOMIA 

INSTITUCIONAL (NEI) E A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

NO MODELO AGROINDUSTRIAL 
 

 Este capítulo visa analisar as contribuições da NEI para a estrutura produtiva 

agroindustrial brasileira e sua abrangência no que concerne à produção, transformação e 

comercialização de produtos agropecuários através da coordenação dos agentes econômicos 

através, principalmente, dos contratos de integração. 

 Assim, a discussão ocorre em torno da questão da funcionalidade da produção 

agrícola, que, dentro do complexo agroindustrial, tem como papel oferecer matéria-prima nos 

padrões exigidos pelas agroindústrias, mostrando, a partir disso, o processo cada vez mais 

dinâmico da integração entre a agricultura e a indústria de alimentos.   

O objetivo deste capítulo é promover uma releitura do referencial teórico da NEI, 

evidenciando a questão da competitividade entre indústrias e do mercado como um todo. 

Além de buscar uma relação da questão competitiva e seus impactos sobre o meio ambiente, 

buscando, também, analisar o referencial existente sobre a questão econômica e sua relação 

com mo meio ambiente. 

 

 

3.1 A NOVA ECONOMIA INSTITUCIONAL E SEUS PRINCIPAIS ELEMENTOS 

 

Todo e qualquer tipo de análise inserido na conformação de processos produtivos 

concentra-se nas relações existentes dentro das organizações ou entre organizações. A análise 

histórica revela que a efetiva participação das organizações na sociedade é recente. Com 

efeito, até o início da denominada primeira Revolução Industrial, a maioria das relações 

econômicas ocorria entre os indivíduos, muito embora haja registros da existência de 

empresas desde a era medieval (BASKIN & IRANTI, 1997, p. 56). 

 Inicia-se na economia brasileira, a partir da segunda metade da década de 80, um 

processo de desregulamentação, que se intensificou a partir da década de 90. Nos primeiros 

quatro anos, grandes alterações institucionais ocorreram, principalmente nas cadeias 

agroindustriais (principalmente café, leite e trigo), as quais alteraram profundamente as 

relações entre os agentes desses sistemas, já que se extinguiram regras estabelecidas há 

praticamente meio século (MORAES, 1998). 
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Com a desregulamentação e abertura comercial, algumas funções anteriormente 

exercidas pelo governo, passam a ser responsabilidade dos diversos segmentos envolvidos nas 

cadeias produtivas, evidenciando a necessidade de coordenação do sistema como um todo, 

desde as empresas a montante da agricultura, a produção agrícola, assim como, também, as 

empresas a jusante, processadoras de matéria-prima; já que a eficiência de cada etapa da 

cadeia produtiva (aquisição de insumos, produção, distribuição e venda dos produtos) passa a 

ser importante para que os níveis desejados de competitividade global possam ser atingidos 

(MORAES, 1998).    

 Portanto, estão ocorrendo diversas mudanças no ambiente institucional e, mais 

precisamente, no campo organizacional, cujos efeitos são vistos nas estratégias dos agentes 

econômicos. É neste aspecto que a teoria da NEI é eficaz na explicação das mudanças que 

vêm ocorrendo nos vários setores produtivos em termos de relações sociais e produtivas entre 

os vários agentes no mercado, com a finalidade de uma melhor organização institucional 

dessas relações. 

A NEI investiga os fatos ligados ao ambiente institucional por meio de sua vertente 

sobre a Economia dos Custos de Transação (ECT), que analisa os aspectos micro 

institucionais na busca por resolver as limitações/críticas da economia neoclássica, a qual tem 

grande dificuldade em explicar as diferentes estratégias competitivas de cada setor (VIAN, 

2003). 

Ainda segundo o mesmo autor, a revisão da teoria da NEI, evidencia como são 

analisadas as estratégias de diversificação e de integração produtiva das empresas, levando em 

consideração os aspectos técnicos e produtivos; além do papel do ambiente institucional na 

determinação das estratégias onde a ação coordenada dos agentes pode mudar o ambiente de 

atuação das empresas e validar os seus objetivos estratégicos. 

Nesse arcabouço teórico da Nova Economia Institucional, o ambiente institucional 

aqui discutido, é referendado pelo conjunto de regras sociais, legais e políticas que 

estabelecem as bases para a produção, a troca e a distribuição. 

 Ao estabelecer tais regras, o ambiente institucional torna-se elemento central para se 

compreender a evolução de uma indústria e a estratégia das empresas nele inseridas. Ao 

estabelecer essas regras, o ambiente institucional não é neutro, pelo contrário, afeta a 

organização das atividades econômicas (ZYLBERSZTAJN, 1995 apud FIGUEIRA & 

BELIK, 1999, p. 1). Existindo, assim, uma grande influência e interação entre o ambiente 

institucional e o comportamento das organizações econômicas (empresas privadas e 

cooperativas). 
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Considera-se dois tipos de ambientes institucionais: o macroambiente institucional - 

fornece o quadro fundamental de regras que condicionam as vantagens competitivas e as 

estratégias das empresas inseridas em uma indústria. Mudanças no ambiente institucional 

afetam essas vantagens competitivas e as estratégias das empresas. Já o microambiente 

institucional, compõe-se das regras e costumes ao nível das organizações econômicas, 

fundamentais para se ditar o desempenho e as estratégias dessas organizações em um 

macroambiente institucional.  

Assim, é inegável a importância dos custos de transação e da sua análise na melhor 

compreensão das alterações presentes e futuras na empresa moderna pois, inúmeras mudanças 

nos últimos anos são decorrentes das alterações estruturais que estão ocorrendo nesses custos.  

Mas, para a discussão do que corresponde aos custos de transação é necessário que se 

apresente a Nova Economia Institucional (NEI) para que se compreenda como ocorre a 

análise da empresa, ou firma, por meio desses custos. 

 O rompimento mais significativo a partir da teoria da NEI está no tratamento que 

passa a ser concedido à firma que, a partir daí, começa a ser considerada como um complexo 

de contratos e não mais recebe o tratamento convencional de uma unidade de transformação 

tecnológica (AZEVEDO, 1996). 

 A mais importante contribuição ao desenvolvimento da NEI foi de Ronald Coase por 

intermédio de sua análise em duas formas abstratas de coordenação: mercado e firma. 

Segundo o trabalho de Coase, que data de 1937, The Nature of the Firm, o principal motivo 

para se entender as organizações econômicas seria o propósito de redução do desperdício e 

para isso (sua contribuição fundamental), seria melhor abrir caminho para se explicar a gênese 

da firma. Segundo Azevedo (1997):  
 

Até então a firma era vista somente como a instância na qual uma ou várias 
transformações tecnológicas eram processadas em um determinado bem ou serviço... 
aspectos organizacionais ou de relacionamento com clientes e fornecedores eram 
sumariamente ignorados, de tal modo que a firma podia ser representada como uma 
Função de Produção, cujas entradas são os vários insumos necessários à produção e as 
saídas os produtos produzidos por ela. 

 

A partir da contribuição de Coase, verifica-se que a firma deixa de ser apenas um 

espaço para transformação do produto e um mero depositário da atividade tecnológica, 

passando a representar um espaço para a coordenação das ações dos agentes econômicos.  

Com isso, são analisadas as duas formas abstratas de coordenação já citadas acima: 

mercado e firma (mas não tratando das diferentes formas contratuais). No entanto, ele não 

nega a importância dos contratos intermediários à essas duas formas extremas e sim, 
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reconhece que os mesmos são as formas mais comuns de coordenação do sistema econômico 

(COASE, 1998:28 apud AZEVEDO, 1997). 

 Partindo-se dessas duas formas de coordenação (mercado e firma), nota-se que ambas 

possuem a função comum de coordenar a atividade econômica e apesar de concorrerem, 

acabam por coexistir, pois os custos de se utilizar um ou outro mecanismo de coordenação 

diferem, de tal forma que escolher uma ou outra forma de organização vai depender da 

magnitude dos custos.  

Tais custos, que se diferenciam dos custos de produção que são vinculados à 

tecnologia empregada, tem o nome de custos de transação, visto que, estão relacionados à 

forma pela qual se processa uma transação (AZEVEDO, 1997). 

Ainda segundo Coase, as transações econômicas envolvem assim, custos denominados 

de custos de transação. Explica que a melhor forma de a sociedade e o mercado se 

organizarem é quando os custos de transação são os menores possíveis. As transações 

econômicas dentro da empresa são uma alternativa ao mercado ao reduzir esses custos.  

A explicação de Coase ajuda, também, a entender como a economia de escala pode 

favorecer o surgimento das grandes empresas modernas. As mudanças tecnológicas modernas 

alteraram, de forma substancial, o custo de transação. Isso faz com seja possível prognosticar 

o surgimento de uma nova empresa, mais focada no seu negócio típico.  

Para Coase, as transações econômicas envolvem custos, que o autor alcunhou no seu 

texto original de custos de marketing, mas que, posteriormente, recebeu a denominação de 

custos de transação. Coase critica a teoria econômica exatamente por não considerar que a 

utilização do mercado envolve custos. O mais óbvio desses custos refere-se ao custo de 

pesquisa e de conhecimento dos preços. Muito embora Coase considere que os custos de 

negociação e a conclusão de uma transação que aconteçam no mercado também devam ser 

considerados. 

Os custos de transação abrangem, portanto, os custos de pesquisa, informação, 

produção, barganha, entre outros. Além do mais, estão inclusos nos custos de transação todos 

os custos decorrentes das conseqüências do comportamento oportunista dos agentes, bem 

como os custos de prevenção para tal comportamento (BESANKO, 2000, p. 134). 

No caso da transação ocorrer dentro da empresa, a estrutura do mercado é eliminada e 

substituída pelas relações coordenadas pelos gerentes. Para Coase, as transações ocorridas 

dentro da  empresa são, claramente, uma alternativa ao mercado. Desse modo, as operações 

que estão acontecendo no mercado podem ser substituídas. 
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Mas, as deficiências no trabalho de Coase, foram responsáveis pela necessidade da 

contribuição de outros autores para que a NEI pudesse firmar-se como um paradigma. 

 As críticas relevantes feitas ao trabalho de Coase, segundo Azevedo (1997), são: 

1) Os custos de transação não são facilmente observáveis e mensuráveis; a explicação é que 

vários elementos de uma transação são tácitos, de tal modo que os custos associados a eles 

não são explícitos; 

2) uma avaliação adequada da eficiência de um mecanismo (mercado ou firma) depende da 

observação dos custos de transação implícitos nos outros (ou no outro mecanismo), isto 

por que, o argumento de Coase depende da comparação entre diferentes mecanismos de 

coordenação; 

3) Coase sugere que os mecanismos mais eficientes de coordenação são aqueles efetivamente 

adotados; hipótese esta impossível de ser testada, visto que, os mecanismos supostamente 

menos eficientes não são adotados, assim sendo, seus custos de transação não são 

observáveis. 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) foi desenvolvida para o estudo das 

organizações econômicas, enfatizando comparações entre as mesmas, onde os diferentes 

modos contratuais praticados são analisados, e a unidade básica é a 

transação, operação onde são negociados direitos de propriedade. 

Um conceito de custos de transação, apresentado por Williamson (1985, p. 18), define 

os mesmos “... como os custos de funcionamento do sistema econômico”.  Esse conceito 

enfatiza a equivalência com a falta de atrito nos sistemas físicos, pois fica explícita a presença 

dos custos de transação em qualquer atividade econômica, sejam eles percebidos ou não pelos 

agentes. 

Williamson (1985, p. 17-18)  apresenta algumas características favoráveis da ECT, 

quando comparada com outras teorias, para avaliar as organizações econômicas: 
 
Comparada com outras teorias de estudo de organização econômica, a economia dos 
custos de transação (1) é mais microanalítica, (2) é mais consciente de suas premissas 
comportamentais; (3) introduz e elabora sobre a importância econômica da 
especificidade dos ativos, (4) está mais embasada na análise institucional comparativa, 
(5) considera a firma mais como uma estrutura de governança do que como uma 
função de produção, e (6) atribui maior peso às instituições ex post ao contrato, pondo 
uma ênfase especial em decisões privadas (quando comparadas a decisões judiciais). 

 

A ECT apresenta alguns pressupostos fundamentais para sua compreensão: o primeiro 

deles é de que tanto na presença de transações via mercado, como nas transações contratuais 

intra ou entre firmas, existem custos para conduzir o sistema econômico. O segundo 
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pressuposto, coloca que as transações ocorrem em um ambiente institucional, que é o 

conjunto de normas que afetam o processo de transferência dos direitos de propriedade, e as 

instituições existentes afetam os custos de transação (ZYLBERSZTAJN, 1995).  

            A principal contribuição de Arrow à NEI consiste em que o mesmo faz uso dos 

conceitos ligados à informação13. O mesmo argumenta que apesar do mercado ser mais 

sensível aos obstáculos derivados da assimetria de informações do que as organizações14, 

nestas o controle sobre as transações é maior e, conseqüentemente, a assimetria informacional 

é menor que no mercado e assim, permite-se que haja uma redução de custos associados à 

coordenação de ações dos agentes econômicos (FARINA, AZEVEDO & SAES, 1997). 

 Além dos obstáculos referentes à assimetria de informações, o mercado torna-se uma 

opção limitada pois, na presença de incerteza, o sistema de preços se torna extremamente 

complexo. Assim, surge o pressuposto da racionalidade limitada que, posteriormente, foi 

desenvolvido por Simon, mostrando que a falta de habilidade no processamento de todas as 

informações necessárias ao bom funcionamento de um complexo sistema de preços faz com 

que haja custos no uso do sistema de mercado (Custos de Transação) (FARINA  et al, 1997).    

            A partir do elemento da racionalidade limitada, o ponto principal aqui colocado será a 

sua contribuição para o desenvolvimento da NEI no sentido de redefinir a racionalidade do 

agente econômico. Herbert Simon veio a contribuir a partir de três pontos de apoio: 1) 

racionalidade limitada; 2) seleção de formas organizacionais e 3) análise estrutural. 

 O primeiro princípio vem reconhecer que apesar dos agentes condicionarem seu 

comportamento à razão, eles o fazem de uma maneira limitada pois, reconhece-se que os 

contratos realizados para regular certa situação são inevitavelmente incompletos. Assim, 

como não se tem condições de prever o que ocorrerá futuramente, e que possa vir a interferir 

em uma determinada transação, um contrato se mostra incapaz de corrigir antecipadamente 

eventuais pendências que podem vir a surgir (FARINA et al, 1997). 

 No que tange ao processo de seleção das instituições assumido pela NEI, Simon 

(1962) também tem sua participação, mesmo que parcialmente, pois, retomou o argumento de 

Coase que, por falta de elaboração terminou por ser esquecido. Esta idéia foi posteriormente 

retomada por Simon, que passou a considerar dois aspectos esquecidos pelo primeiro autor: 1) 
                                                 
13 Ver Farina, Azevedo & Saes (1997). A economia da informação com suas bases vindas da ortodoxia mostra 
que, a partir dos anos 60, o relaxamento do pressuposto de informação perfeita, possibilitou o desenvolvimento 
de novos conceitos e a explicação de fenômenos até então à margem da análise econômica, principalmente 
avanços no sentido de se explicar transações em que se verifica assimetria de informações, onde uma das partes 
envolvidas possui alguma informação privada, não adquirível sem custos pelas outras demais partes.   
14 A NEI emprega uma definição de organização diferente da de Arrow; segundo este autor, a definição de 
organização aproxima-se da definição de “instituição” (como regras do jogo), e segundo a NEI, as organizações 
são atores no mundo político, social e econômico.  
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o surgimento das formas organizacionais (necessidade de garantir que as formas criadas 

obedeceriam a um critério de eficiência); 2) a seleção das formas existentes - buscava explicar 

que a seleção por eficiência não poderia seguir apenas a seleção natural darwinista para 

explicar as formas de organização eficientes, pois, o meio ambiente social muda rapidamente, 

não permitindo a estabilidade do critério de seleção (FARINA et al, 1997). 

 A proposta de Simon consiste na verificação que o processo de seleção proposto é 

ativo e, assim, os agentes utilizam elementos do passado e informações que estejam à 

disposição como instrumentos de controle dos processos de seleção, verificando-se assim, 

uma postura contrária ao processo de seleção natural darwinista. 

 A partir dos trabalhos de Coase (The Nature of the Firm (1937) e The problem of 

Social Cost (1960)), surgiu a necessidade de incorporar à economia questões ligadas aos 

direitos de propriedade. Esse assunto veio a ser discutido por Alchian & Demsetz (1972), 

quando passaram a associar a questão dos direitos de propriedade à gênese da firma.  

Nesse sentido, o avanço mais importante foi a associação da questão dos direitos de 

propriedade à gênese da firma que foi decomposto por eles em quatro passos (FARINA et al, 

1997): 

– Primeiro: em uma firma capta-se os ganhos gerados pela organização cooperativa e esses 

ganhos são resultantes do team production, ou seja, o que os autores denominam como o 

excesso da produção conjunta sobre a soma do que seria produzido individualmente por 

cada parte envolvida.    

– Segundo: a existência do team production faz com que não se possa identificar com 

clareza a quantidade do rendimento total que deve ser atribuído a cada parte e isso pode 

vir a desestimular o trabalho das partes envolvidas, visto que, o esforço individual tem 

reflexo sobre a produção conjunta, mas pode vir a ser um acréscimo insignificante sobre a 

sua remuneração e assim, se a produção cooperativa não tiver qualquer tipo de controle 

pode ser um estímulo à preguiça;   

– Terceiro: como conseqüência do segundo passo, este outro mostra que uma produção 

cooperativa necessita de algum tipo de mecanismo que possa regular o comportamento 

dos agentes participantes, ou seja, a necessidade de supervisão. Mas, a partir daí nota-se a 

questão de como se pode controlar o comportamento do supervisor;   

– Quarto: coloca-se no sentido de relacionar a organização econômica aos direitos de 

propriedade. Isso se verifica no sentido de que, ainda dentro da questão da produção 

cooperativa, o meio pela qual uma firma capitalista garante o incentivo necessário à 

supervisão da produção é assegurar ao supervisor os ganhos extras advindos da produção 
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o que terá conseqüências positivas no sentido de que assim ele estará sendo estimulado a 

promover maior retorno possível dentro da produção cooperativa.  

 A partir desses argumentos, nota-se que a questão da propriedade na gênese da firma 

coloca-se, portanto, como essencial ao funcionamento do sistema econômico. 

 Já as contribuições propostas por Williamson, a partir dos trabalhos de Coase, foram 

no sentido de que os estudos deste último autor não permitiam testes empíricos, por falta de 

base de comparação e observabilidade dos custos de transação. E, tomando-se a transação 

como unidade de análise, Williamson atribui dimensões a essas transações, utilizando 

elementos objetivos e observáveis (FARINA et al, 1997). 

 Os principais elementos introduzidos por Williamson foram: a especificidade dos 

ativos, a freqüência e a incerteza; mas tendo como dimensão principal o primeiro elemento, 

visto que, uma determinada transação implica investimentos que lhe são específicos não 

podendo ser utilizados de forma alternativa sem que hajam perdas consideráveis, ou seja, “um 

ativo é específico quando não se pode dele fazer uso senão para a função para a qual foi 

criado... e, se isto ocorrer..., torna o investimento nestes ativos sujeito a riscos e problemas de 

adaptação, gerando custos de transação” (DIAS, 1999, p. 22). 

O que se verifica é que aqueles ativos que caracterizam-se por apresentar alta 

especificidade possuem elevado custo de oportunidade, uma vez que são concebidos para 

serem utilizados exclusivamente para a realização de determinadas tarefas, e 

conseqüentemente, perdem rapidamente seu valor diante de usos alternativos.  

 Segundo Azevedo (1996), para Williamson quanto mais específico for o ativo, maior 

será a dependência bilateral e, conseqüentemente, maior será a tendência para a ação 

oportunista de algum dos agentes econômicos envolvidos na transação, no sentido de se 

apropriar das quase-rendas.   

 Williamson considera que os agentes realizam diversas transações e que algumas 

podem vir a terminar instantaneamente, tão logo seja realizada a troca e podem não se repetir, 

o que dispensa controle da relação, pois o custo de transação associado a elas é baixo. Outras 

ocorrem periodicamente e se repetem com certa regularidade e, para estas, são necessárias 

estruturas de governança adequadas e capazes de assegurar a continuidade e a estabilidade 

(DIAS, 1999). 

 A estabilidade de uma transação, na visão de Williamson, aborda a questão da 

incerteza, visto que, os eventos futuros não são previsíveis e o desconhecimento destes 

influencia a escolha da estrutura de governança que deverá estar de acordo com as alterações 

possíveis dos acontecimentos (DIAS, 1999).   
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 A partir dessas contribuições que derivam da proposição de Coase, verifica-se o 

grande desenvolvimento da Economia dos Custos de Transação (ECT), desenvolvida por 

Williamson, que inclui todos os agentes participantes na transação viabilizando o 

entendimento da organização da cadeia produtiva, assim como os contratos efetivados. A 

partir daí, permite também, a compreensão do ambiente competitivo das firmas, que é o fator 

determinante das mudanças organizacionais (CASTRO et al, 1995).  

 Nesse tipo de economia, que utiliza a forma dos contratos para explicar a organização 

de sistemas produtivos, ou seja, explicar o conjunto de relações verticais que se estabelecem 

entre os agentes econômicos, não há a circunscrição de um setor específico e é utilizada na 

análise de questões que envolvem agentes de todos os setores inclusive, o setor agroindustrial. 

 Essa abordagem traz contribuições no sentido de que procura vincular a organização 

das atividades econômicas e o desenvolvimento das instituições, como as várias formas de 

contratos formais e informais, para que haja uma maior eficiência no que refere-se à 

adaptação frente ao ambiente econômico (WILLIAMSON, 1989). 

 Assim, o objetivo principal é analisar as diversas transações realizadas no sistema 

econômico. E, com isso, mostra-se que, em uma determinada transação, os agentes estão 

submetidos a certos riscos associados à incerteza quanto a efetivação das trocas e assim, agem 

conduzidos pelo auto-interesse, ou seja, agem oportunísticamente. Assim, são criados certos 

mecanismos e estruturas de governança adequadas e capazes de reduzir os riscos relacionados 

com o rompimento da relação e evitando que um agente possa vir a ter maiores vantagens 

adicionais. 

 Dentro da questão do oportunismo, havendo assimetria de informações, mais 

especificamente, ao realizar-se uma transação entre dois ou mais agentes econômicos, pode 

ser que um desses tenha acesso a informações que seus concorrentes não possuem, podendo 

salvaguardar seus interesses em detrimento dos interesses dos outros (MARGARIDO, 1996). 

 Portanto, a idéia básica que está presente na ECT está ligada com a eficiência dos 

contratos que tratam duas formas de risco e incerteza (aqueles que podem ser previstos ex 

ante e aqueles associados ao não cumprimento do contrato, ex post), visando economizar os 

custos de transação, que são os custos incorridos por ter-se que recorrer ao mercado 

(CASTRO et al, 1995).  

 Na ECT, os agentes tendem a ajustar o formato das estruturas organizacionais com o 

intuito de minimizar os custos de transação através da montagem de estruturas de governança 

específicas. Tal fato ocorre via incentivo do comportamento desejado e via monitoramento 

desse comportamento. 
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 Esse tipo de governança tem bases na estrutura contratual formal ou informal devido 

ao fato de que é por meio desses “veículos” que se viabiliza a transação, englobando desde 

relações de compra e venda até organizações internas às firmas.    

 Tudo isso leva à verificação de que a existência de especificidades cria uma relação de 

dependência bilateral bastante elevada, o que implica em um alto custo de transação para 

operações via mercado.  

Assim, pode haver uma grande variedade de arranjos que incluem desde a simples 

coordenação de mercado (firmas independentes), até a coordenação de atividades dentro de 

uma mesma firma, ligando dois ou mais estágios de produção (integração) (AZEVEDO, 1993 

apud CASTRO et al, 1995). 

 Todos os autores até o momento analisados, evidenciam que a concorrência entre as 

empresas adota a mesma estratégia e que as mesmas formam grupos estratégicos dentro de 

uma mesma indústria ou segmento industrial. Há aqui a consideração da segmentação da 

indústria com base nas falhas de distribuição de produtos entre si. 

São enfáticos os aspectos técnicos e produtivos, além da forma de concorrência entre 

empresas, que processam as informações sobre a demanda e a concorrência e adotam 

estratégias para se protegerem da competição efetiva e potencial, além também  de buscarem 

atingir seus objetivos de lucro e manutenção de participação de mercado. 

 

 

3.2 A NEI E OS SETORES AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL 

 

 Não se pode deixar de discutir, o funcionamento da empresa moderna e seu impacto 

no crescimento econômico, seja ele positivo ou negativo. Isso dado alguns motivos essenciais 

como os que seguem:  

– as grandes empresas possuem menor custo de produção por utilizar o processo de 

economias de escala;  

– por recrutar capital humano, essas empresas tornam-se foco de aprendizagem para o 

crescimento do ativo intangível das organizações;  

– cria-se uma rede de fornecedores, produtores de equipamentos e outros que fornecem 

serviços técnicos e financeiros;  

– tornaram-se direcionadoras do desenvolvimento tecnológico, através da pesquisa e 

desenvolvimento (CHANDLER e HIKINO, 1997, p. 26).  
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O desenvolvimento econômico do setor agrícola vem apontando para desafios que se 

colocam frente às mudanças institucionais em curso na economia brasileira. E, apesar da NEI 

ser um arcabouço teórico genérico, pode ser aplicado as instituições que condicionam os 

negócios do setor agrícola e suas particularidades. 

 Mas, essa aplicação no setor agrícola não advém apenas da presença de instituições 

próprias deste setor, pois a agricultura e todos os sistemas agroindustriais, num sentido mais 

amplo, são áreas onde as instituições são particularmente importantes.  

Alguns níveis de análise como direitos de propriedade, políticas de preços mínimos, 

reforma agrária e políticas de segurança alimentar (acesso a alimentos e garantia de qualidade 

mínima), são elementos contidos no ambiente institucional e que têm efeitos importantes 

sobre toda e qualquer decisão dos agentes que compõem os sistemas agroindustriais 

(AZEVEDO, 1996). 

 Assim, dentro da Nova Economia Institucional, o instrumental metodológico da 

Economia dos Custos de Transação (ECT) vem mostrar a utilização dos conceitos de 

oportunismo, racionalidade limitada e especificidade de ativo que pode ser facilmente 

verificada nas relações entre os agentes participantes dos sistemas agroindustriais.  

 Isso explica-se, pois dentro da Teoria dos Custos de Transação, os agentes 

econômicos, ao realizarem uma transação, incorrem no risco de que essa transação não se 

efetive, seja parcialmente, seja totalmente, conforme estava estabelecido no início da 

transação e assim sendo, os agentes econômicos não se comportam de maneira passiva, ou 

seja, eles procuram adotar medidas para salvaguardarem  seus respectivos  interesses por 

intermédio de arranjos institucionais, de forma a atenuar tais riscos inerentes a qualquer tipo 

de transação econômica (MARGARIDO, 1996).  

 Segundo Wilkinson (1989), a indústria e a agricultura são dois segmentos com 

distintas formas de regulação em que a primeira caracteriza-se por processos produtivos 

previsíveis e a segunda está sujeita aos riscos sazonais do ambiente. 

 No que tange às regras que norteiam uma relação específica entre indivíduos, 

associações, cooperativas ou empresas, nota-se mais uma vez que o papel das instituições 

torna-se relevante para os sistemas agroindustriais.  

Os diferentes arranjos institucionais têm forte impacto sobre a eficiência de um 

determinado sistema devido, principalmente, às características dos produtos agrícolas e à 

relação entre as partes (produtor – indústria processadora), ou seja, a criação de regras para 

disciplinar o comportamento dos agentes de um sistema agroindustrial pode ser decisiva para 

sua eficiência e competitividade no negócio. Assim, permite-se que haja uma coordenação 
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mais apurada do que aquela obtida por meio do uso de uma coordenação via preços 

(AZEVEDO, 2000). 

 Portanto, com as exigências impostas por meio da flexibilidade e qualidade há uma 

busca de maior eficiência e necessidade de se estabelecer vínculos mais duradouros com os 

fornecedores, ou seja, na medida em que aumentam a especificidade do produto 

comercializado e a freqüência das transações, a relação entre os agentes vai transitar de 

formas de livre mercado para algum tipo de integração (coordenação entre agentes para 

minimização dos custos de transação) (DIAS, 1999). 

 Quanto aos atributos que se verificam nas transações do setor agrícola, nota-se que os 

mesmos operam de maneira similar a de outros setores: especificidades físicas e humanas, 

ativos específicos, complexidade, incerteza e similaridade de processos estão na base das 

estruturas de governança eficientes, mas dependem de características particulares de cada 

transação.  

As características específicas da produção, processamento e comercialização de cada 

produto irão influenciar as estruturas de governança que interligam os diversos segmentos, 

isto é, a organização do sistema agroindustrial, dado o ambiente institucional (FARINA, 

1997). 

 Essa necessidade de coordenação envolvendo a minimização dos custos se dá, em sua 

maior parte, como já foi colocado, devido as características particulares dos produtos e 

transações do setor agrícola. Essas características se apresentam como: 1) perecibilidade; 2) 

elevada participação do frete no custo dos produtos; 3) importância da qualidade e 

regularidade dos insumos. Isso tudo leva a uma relação de dependência entre os diferentes 

setores de um sistema agroindustrial (AZEVEDO, 2000). 

 A especificidade do setor agrícola no que tange a perecibilidade do produto, remete a 

questão da necessidade de um sistema de comercialização eficiente, em que as perdas não 

podem se elevar e assim, depende-se do tempo e da localização geográfica da matéria-prima e 

da indústria.  

Com isso, grande parte da função de coordenação está relacionada com o problema de 

adequação temporal – ao ocorrerem variações na estabilidade da oferta e nos custos de sua 

preservação, estes assumem importância decisiva na determinação das formas organizacionais 

de suas transações.   

 Outras características do setor agrícola podem, também, impactar na escolha por um 

tipo de coordenação, que seriam a sazonalidade e choques aleatórios de oferta devido às 

mudanças climáticas inesperadas, decorrentes do domínio imperfeito da natureza pelo 
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homem, o que vem a elevar o grau de incerteza quanto à variação dos preços e qualidade dos 

produtos. 

 Neste contexto de incertezas, nota-se ainda mais a carência por coordenação das ações 

dos agentes dentro do sistema agroindustrial, evidenciando, assim, o papel ampliado das 

instituições (regras do jogo). 

 Esse grau de incerteza, também, vem influenciar na eficácia relativa das estruturas de 

governança, onde quanto mais complexa a transação, mais difícil será determinar num 

contrato quais responsabilidades cabem para cada parte envolvida e maior a dificuldade das 

instituições em verificar o cumprimento das obrigações.   

E essa complexidade e incerteza vem elevar os custos de organização interna que, 

quanto mais complexa uma transação, mais difícil ainda será seu gerenciamento surgindo, a 

partir daí, a necessidade de acompanhar e responder a mudanças colocando uma forte pressão 

sobre a capacidade limitada dos agentes (CAMPOS, 2001). 

 A partir daí, da mesma forma que a firma estabelece as estruturas de governança a 

montante e a jusante, condicionadas pelos atributos das transações (incerteza, freqüência e 

especificidade dos ativos) e pelas instituições, a organização do sistema dependerá dessas 

mesmas características (a sazonalidade e choques aleatórios de oferta devido a mudanças 

climáticas inesperadas e conseqüente elevação do grau de incerteza quanto à variação dos 

preços e qualidade dos produtos) para minimizar os custos de coordenação.  

A organização eficiente dos sistemas depende das características das transações e estas 

são fortemente determinadas pela base tecnológica. No entanto, a tecnologia não exige uma 

forma organizacional única (FARINA, 1997). 

 A tecnologia e a organização são variáveis de decisão a serem tomadas 

simultaneamente, em que uma condiciona a outra. As diferenças mais substanciais de 

organização aparecem entre os subsistemas de cada sistema agroindustrial, e essas diferenças 

estão associadas às estratégias competitivas das empresas, especialmente no que tange à 

segmentação do mercado por qualidade e à diferenciação do produto (FARINA, 1997).   

 Com tudo isso, no ambiente institucional tomado, segundo North (1991) apud 

Azevedo (2000), como “forma de estruturar a interação social, econômica e política” e 

assim, restringir as ações humanas, é que se verifica o exercício do papel dessas instituições 

principalmente em dois níveis analíticos: ambiente institucional e estruturas de governança; as 

quais contemplam as macroinstituições (aquelas que estabelecem as bases para as interações 

entre os seres humanos) e as microinstituições (aquelas que regulam uma transação 

específica).   
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E é a partir delas que se pode verificar os diferentes atributos das transações e as 

diferentes necessidades que emergem no sentido de estabelecer mecanismos que garantam a 

continuidade da transação e reduzam as práticas oportunistas.    

 

 

3.3 O CONCEITO DE CADEIA PRODUTIVA E AS FORMAS DE COORDENAÇÃO 

DOS AGENTES ECONÔMICOS 

 

 Segundo Dias (2000), as matérias-primas advindas do setor agrícola passam por várias 

etapas, em que se transformam em um produto diferente, antes de chegar ao consumidor final. 

A partir de tal fato, nota-se que os segmentos econômicos que compõem se inter-relacionam, 

o que faz com que qualquer mudança ou readaptação de alguns venha a influenciar os outros, 

mostrando ainda mais sua complementaridade.  

 Esses agentes relacionam-se por meio de aspectos econômicos e tecnológicos que vêm 

definir o que seja uma cadeia produtiva. Suas características apontam no sentido de uma 

sucessão de operações de transformação capazes de serem separadas e ligadas entre si por um 

dado encadeamento técnico; de um conjunto de relações comerciais e financeiras que 

estabelecem um fluxo de troca entre fornecedores e clientes; de um conjunto de ações 

econômicas para a valoração dos meios de produção e para dar continuidade a articulação das 

operações (PAULILLO, 2000, p.12 apud DIAS, 2000).   

 De acordo com Farina et al (1997), seguindo a tradição iniciada por Goldberg (1968), 

“os sistemas agroindustriais compreendem os segmentos antes, dentro e depois da porteira da 

fazenda, envolvidos na produção, transformação e comercialização de um produto 

agropecuário básico, até chegar ao consumidor final”. 

 Assim, uma determinada cadeia agroindustrial pode ser entendida como um conjunto 

específico e determinado de atividades resultantes da profunda articulação da agricultura com 

o setor industrial. Esta forma de articulação (cadeia produtiva), é uma forma típica de 

organização do capitalismo moderno, resultado do paradoxo entre a tendência à crescente 

especialização produtiva e a manutenção do princípio geral da interdependência das trocas no 

sistema econômico. 

 As cadeias agroindustriais, portanto, podem ser tratadas como um caso particular dos 

complexos industriais, à medida que a relação agricultura-indústria constitui-se na base 

principal das trocas intersetoriais. Mas, o fato das cadeias agroindustriais estarem vinculadas a 

uma mesma base tecnológica na agricultura, não impede que elas tenham dinâmica própria, 
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baseada na forte interdependência das trocas de um grupo específico de atividades agrícolas e 

industriais engajado na produção de matérias-primas.  

Verifica-se por meio disto, que a evolução da demanda por produtos finais e as 

oportunidades para absorção de inovações técnicas nos agrupamentos agroindustriais 

(inclusive no setor agrícola) estabelecem dinâmicas específicas para o desenvolvimento das 

cadeias produtivas (LEMOS,1992 apud LEMOS, 1995). 

 De acordo com Farina et al (1997): 
 

Entende-se que um sistema agroindustrial (SAG) específico seja composto por firmas 
com distintos níveis de coordenação vertical. Entre estas são realizadas transações 
que podem se dar via mercado ou via contratos (formais ou informais). As 
instituições (regras do jogo) estabelecem o ambiente no qual as transações ocorrem e 
interferem tanto na definição dos objetivos das organizações quanto nas estruturas de 
governança adotadas. Compõem um ambiente estável, embora não necessariamente 
eficiente, que pode magnificar ou atenuar custos de transação. 

 

 Essa coordenação tem por finalidade reduzir os custos de transação e por meio deles 

verificar a eficiência de um determinado sistema produtivo; não dependendo apenas da 

identificação de quão bem cada um de seus segmentos equaciona seus problemas de 

produção, mas quanto mais apropriada for a coordenação entre os componentes do sistema, 

maiores serão os custos de cada um deles, mais rápida será a adaptação às modificações de 

ambiente e menos custosos serão os conflitos inerentes às relações entre cliente e fornecedor 

(AZEVEDO, 1996). 

 As transações diferem entre si e possuem custos diferentes, isso implica que cada 

transação envolvida estará relacionada a uma determinada forma organizacional, pois os 

agentes buscam aquela que melhor lhe permita exercer o controle. As estruturas de 

governança que os agentes criam, portanto, possuem níveis distintos de controle sobre as 

transações.  

As transações efetuadas no mercado aberto possuem um nível de controle reduzido; na 

integração vertical, o controle é total e; na relação contratual, forma intermediária entre esses 

dois extremos, o nível de controle seria uma combinação de ambos (DIAS, 2001).   

 De acordo com o conceito de integração vertical, a empresa possui anexada em sua 

cadeia produtiva, a produção de alguns dos seus insumos utilizados na obtenção do produto 

final. Assim, quando a produção de determinado produto final envolver ativos específicos, a 

empresa se organizará sob a forma de integração vertical e, nestes casos, as transações entre 

um fornecedor e uma empresa, realizadas tanto no mercado livre quanto sob a forma 

contratual, podem ser dificultosas, o que eleva os custos de transação e abre espaço para as 

ações oportunistas (DIAS, 2001). 
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 Tratando-se de segmentos produtivos com forte interdependência, há o aparecimento 

de questões sobre coordenação e controle dos encadeamentos, visto que, as estratégias e ações 

coletivas e individuais têm o intuito de buscar recursos de poder do que os próprios ganhos 

mercadológicos. Assim, no caso da cadeia agroindustrial, é o segmento da indústria de 

transformação (de primeiro e segundo processamento) que exerce a função estratégica de 

induzir mudanças tecnológicas na agricultura (DIAS, 2000). 

 Assim, o que se coloca é a necessidade de algum tipo de coordenação entre os 

produtores e empresas de processamento para o funcionamento das cadeias devido, 

principalmente, a uma dada regularidade no fluxo de abastecimento das matérias-primas, as 

quais devem atender as especificidades exigidas pelas indústrias como variedade, qualidade 

(homogeneidade) e quantidade. 

A forma de coordenação, portanto, vai depender das possibilidades de influência das 

agroindústrias sobre a produção primária, influência esta relacionada com aspectos técnicos e 

de rentabilidade.  

Assim, quanto mais forte e maior for a dependência entre a matéria-prima e as 

exigências técnicas do processo industrial, maior será a tentativa das firmas processadoras em 

influir sobre a atividade agrícola, o que pode se converter em um mecanismo de indução e 

difusão da modernização e mudança das bases tecnológicas na atividade agrícola. “Assim, o 

termo coordenação é utilizado para designar a forma em que se organizam os diferentes 

segmentos ou fases da cadeia produtiva - industrial ou comercial” (DIAS, 2000).  

 A partir daí, a indústria de processamento agroalimentar, a fim de assegurar uma 

oferta estável de produtos agrícolas com qualidade homogênea, procura induzir os 

agricultores a modernizarem seu processo produtivo através de apoio direto, tanto em nível 

técnico como financeiro, aumentando, assim, a dependência dos produtores rurais em relação 

à indústria.  

 Segundo Sorj (1986) apud Margarido (1996): 
 

O mecanismo fundamental de transferência dos excedentes do setor agrícola para o 
capital industrial e comercial dá-se através de esquemas de controle da produção 
agrícola pelas empresas industriais e de comercialização. Este tipo atual de 
transferência diferencia-se qualitativamente das formas que eram feitas através do 
controle da produção pelo capital comercial tradicional. Este baseava-se no atraso do 
pequeno produtor, sua atomização e isolamento do circuito capitalista.     

 

 Em resumo, as agroindústrias ao financiarem a produção agrícola, transmitem o aporte 

de novas tecnologias (maquinário e técnicas produtivas) permitindo a especialização do 
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produtor e sua integração ao circuito capitalista de produção o que, conseqüentemente, vai 

garantir o suprimento da agroindústria com matérias-primas de qualidade.  

 

 

3.3.1 Contratos de compra e venda de produtos agrícolas 

Historicamente, os contratos de integração na agricultura surgem no final dos anos 50, 

nos países desenvolvidos e, no Brasil, em meados dos anos 60, em função da modernização 

agrícola a qual estreitou a relação entre agricultura e indústria. A presença desses contratos 

estaria relacionada com a penetração rápida, na agricultura, da divisão do trabalho que 

permite o crescimento da eficiência produtiva por meio da especialização (DIAS, 1999). 

 A grande diversidade contratual acaba por originar uma grande gama de questões que 

resulta na busca de soluções no estudo das instituições econômicas do capitalismo. Isso se 

relaciona com a Economia dos Custos de Transação, no sentido de que essa diversidade vem a 

ser explicada pelas diferenças nos atributos das transações, onde seus propósitos e sua 

eficiência têm sua satisfação na adaptação das estruturas de governança aos atributos da 

transação (WILLIAMSON, 1989).  

 Tomando aqui o conceito de contratos adotado por Dias (2001), os mesmos seriam 

uma forma híbrida de coordenação (estrutura de governança), cuja função está em regular as 

transações entre os agentes e reduzindo os custos de transação. Nestes contratos, estão 

estabelecidos todos os compromissos e obrigações que envolvem os agentes de uma 

determinada transação, variando segundo o grau de complexidade desta última. 

 Dentro desse contexto, o processo de modernização do setor agrícola e agroindustrial 

conduz a um aprofundamento das relações entre agricultura e indústria, por intermédio da 

subordinação da primeira em função da última. Especificamente quando se trata da indústria 

processadora isto se torna mais aparente, visto que, “os padrões de produção dessas indústrias, 

no que se refere a tipos de produto, exigências sanitárias, qualidade e homogeneidade da 

matéria-prima e, ainda, regularidade de sua entrega, impõem um perfil tecnológico à produção 

que deve ser seguido pelos agricultores” (DELGADO, 1985 apud MARGARIDO, 1996). 

 No tocante a esta essa situação é que surgem as condições para a utilização dos 

contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o que permitia o aprimoramento do 

relacionamento entre os vários agentes participantes de uma determinada transação 

(produtores rurais, fornecedores de alimentos e matérias-primas e indústria processadora). 

 Existem inúmeras formas de coordenação contratual entre agricultura e indústria 

processadora; havendo, no sistema agroindustrial, o predomínio da coordenação contratual 
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formal, pois há necessidade de controle da produção mais rígido devido ao fato da natureza 

perecível da matéria-prima e, também, pela necessidade da oferta continuada e com qualidade 

e quantidades homogêneas que são o ponto principal para o bom funcionamento do 

processamento industrial. 

 A utilização cada vez mais crescente de formas contratuais acabou por referir-se a essa 

reorientação da produção agropecuária até o processamento industrial como “agricultura de 

contratos” e passou a ser definida, segundo Gutman (1990:51) apud Dias (2001), como: 
 

[...] a modalidade de relação entre produtores e empresas industriais (ou comerciais) 
demandantes de sua produção pelo qual essas últimas garantem antecipadamente para 
aqueles a compra da produção a preços acordados, podendo exercer um controle sobre 
as condições técnicas de produção através de diversas formas de assistência 
tecnológica e creditícia. 

 

 Tomando-se a perspectiva dos Custos de Transação, os contratos são colocados como 

uma forma útil de entender a economia organizacional, fornecendo um esquema analítico ao 

entendimento da coordenação e organização das cadeias alimentares. A partir daí, o que se 

verifica é que uma relação econômica entre produtores e unidades processadoras, que se 

processa por meio de contratos é totalmente diferente daquela de compra e venda que se 

efetua no mercado. 

 Porém, existe uma grande dificuldade em classificar os contratos, devido aos inúmeros 

aspectos envolvidos. Além disso, o tipo de contrato utilizado depende de cada situação 

particular entre os agentes. Mas, para Margarido (1996), os contratos de compra e venda 

possuem duas modalidades: contrato limitado e contrato integral. Basicamente, a diferença 

entre eles está no grau de liberdade proporcionado ao agricultor quanto às decisões de 

produção e comercialização do produto.  

No caso do contrato limitado, o preço do produto agrícola não é fixado entre o 

produtor e a indústria processadora, mas no caso desta modalidade de contrato, é estabelecido 

um mercado cativo ao produtor (agricultor), desde que o mesmo produza sobre determinadas 

especificações exigidas pela indústria.  

Assim, o produtor rural tem a liberdade para tomar todas as decisões relativas ao 

processo produtivo, sendo que sua única responsabilidade consiste em assegurar a qualidade 

do produto. No que se refere ao contrato do tipo integral, as condições impostas ao produtor 

são mais rígidas, sendo os preços fixados por unidade de produto, além do que, podem ser 

determinados prazos e programas a serem cumpridos, assim como, a indústria pode, além de 
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estipular a supervisão da atividade produtiva desenvolvida pelo agricultor, fornecer os 

insumos a serem utilizados por este último. 

 A vantagem que se constata com esse tipo de contrato é a estabilidade econômica, em 

que o agricultor não corre os riscos que são inerentes às condições de mercado. 

 Entretanto, esse tipo de relacionamento entre produtor e indústria processadora pode 

levar as condições desvantajosas ao primeiro, pois as relações de produção a partir de agora 

são determinadas exogenamente, com o conseqüente aumento de sua dependência tecnológica 

e financeira; além da possibilidade de completa desconexão das condições efetivas de 

mercado.  

 Para a agroindústria, dependendo da forma dos contratos, há impedimentos para 

assumir a totalidade das atividades da produção agrícola, ainda que se trate de ativos 

específicos, podendo transferir todos os riscos aos produtores contratados, ao mesmo tempo 

que obtém garantias no suprimento contínuo de matérias-primas de acordo com sua 

capacidade instalada (DIAS, 1999).  

 Portanto, o que ocorre na maioria das vezes, apesar de os contratos formais serem 

escritos e detalhados, a existência da racionalidade limitada e do oportunismo dos agentes não 

permite estabelecer um contrato completo, o que, posteriormente, vai gerar a necessidade de 

renegociações levando assim a custos de transação. 

 Se por um lado, os contratos se colocam como uma forma ou instrumento de 

contribuição para a evolução do produtor primário, no sentido de lhe assegurar a 

comercialização da produção agrícola a preços que produzam certas margens de lucro, dar 

oportunidades de acesso às técnicas produtivas e, em alguns casos, ao financiamento da 

produção; por outro lado, oferece margens a subordinação dos produtores aos parâmetros 

estabelecidos pela agroindústria (DIAS, 2001). Os produtores perdem assim, seu poder 

decisório em relação a organização da produção, ou seja, desde os processos produtivos até as 

técnicas utilizadas.    

 Diante de tal assertiva, segundo Azevedo (2000), é necessária a intervenção da porção 

mais evidente das instituições, que são as regras formais a serem seguidas, tendo como 

principais exemplos a Constituição, legislações complementares e o conjunto de políticas 

públicas, cujos efeitos sobre os negócios agrícolas são evidentes e freqüentemente induzem os 

principais agentes econômicos a determinadas ações que venham a tornar mais eficientes as 

atividades produtivas dentro da agricultura.  

 Consequentemente, o que se verifica é que os arranjos contratuais não cobrem as 

oportunidades de oportunismo dos agentes, surgindo assim, a necessidade da introdução e 
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coordenação das instituições como forma de balizar e assegurar os compromissos econômicos 

estabelecidos.   

 

 

3.4 O FUNCIONAMENTO DAS CADEIAS AGROINDUSTRIAIS E A QUESTÃO DA 

COMPETITIVIDADE COMO FATOR DE SOBREVIVÊNCIA 
 

 Com o processo de evolução nos insumos e equipamentos agrícolas e nos meios de 

produção na agroindústria, aliados a um mercado em profunda transformação, determinaram, 

também, mudanças na produção do tomate, como o desenvolvimento de espécies rasteiras, 

mais adequadas ao processamento industrial. Mudaram, também, substancialmente, as 

relações entre produtores agrícolas e a agroindústria por meio das relações contratuais na 

agroindústria. 

Esse processo acabou por criar novas tendências e novos desafios ao setor produtor e 

processador de tomate industrial no que se refere às garantias da produção agrícola, visto que, 

com o fim do crédito subsidiado pelo governo federal para a produção agrícola, começa a 

surgir uma nova forma de financiamento para a produção vinda do próprio setor privado, da 

agroindústria processadora.  

 Assim, este capítulo pretende analisar as mudanças ocorridas no sistema agroindustrial 

brasileiro e como essas mudanças vêm impactar a forma de capacitação desse setor produtivo 

quanto à obtenção de maior competitividade, ganhos de produtividade e qualidade.  

 

 

3.4.1 O desenvolvimento agroindustrial no Brasil  

De acordo com Fonseca e Gonçalves (1995), as pré-condições para o estreitamento 

das relações entre agricultura e indústria, e indiretamente para a modernização da agricultura, 

foram criadas ainda nos anos 70, com o suporte dado pelo crédito rural subsidiado à compra 

de tratores, implementos e outras máquinas agrícolas, além de insumos químicos e 

veterinários15.  

Estes insumos e equipamentos tornavam-se baratos graças à política que privilegiava 

os agricultores com taxas de juros negativas estimulando sua demanda. Nos anos 70, ainda 

sob a égide dos ambiciosos programas de investimento do II plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND). 
                                                 
15 Pacote tecnológico baseado no processo da Revolução Verde, desenvolvido no Pós Segunda Guerra. 
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 Essa expansão não tratava-se de uma simples expansão horizontal, mas, da extensão 

de culturas que exigiam a adoção de modernas técnicas de cultivo, num ambiente natural e 

social bastante propício à incorporação de diferenciais de competitividade. 

 Já ao final da década de 80, a inexistência de recursos suficientes no crédito rural 

estatal faz surgir novas formas de financiamento da produção e do investimento na agricultura 

e na agroindústria. A participação de recursos privados no custeio da safra e no próprio 

investimento, torna-se bastante expressiva, suprindo parcialmente a insuficiência de recursos 

públicos. 

 Os subsídios, principalmente via crédito e preços de garantia, são reduzidos 

drasticamente. De acordo com dados do Banco Central do Brasil, no período de 1986 a 1996, 

verificou-se uma queda drástica no volume de crédito oficial que passou de quase R$ 20 

bilhões para um pouco mais de R$ 4,5 bilhões. Neste período a queda do volume de crédito 

oficial para custeio foi de 77,12%. 

 Diante desse fato, no período iniciado em 1986, nota-se a diversidade de fontes 

alternativas de crédito por meio do seu aumento em detrimento das fontes oficiais, como 

apontam os dados do período de 1993 e 1994, nos quais as fontes tradicionais eram de 2,6 

bilhões de dólares e 4,6 bilhões de dólares respectivamente, enquanto que as novas fontes 

passaram de 7,7 bilhões de dólares para um pouco mais de 10 bilhões (GASQUES e VILLA 

VERDE, 1995).  

Isso mostra a queda efetiva dos mecanismos tradicionais de crédito rural e da política 

de garantia de preços e o aumento, cada vez mais gradativo, da participação do setor privado 

inclusive, e em grande parte, das agroindústrias, no financiamento da produção agrícola 

brasileira. 

 No início dos anos 90, o montante anual de recursos aplicados na agropecuária em 

custeio, investimento e comercialização somava cerca de 21 bilhões de dólares, dos quais 5 

bilhões eram recursos oficiais de crédito. A parcela de participações concedida por empresas 

exportadoras aos agricultores chegava a 3,5 milhões de dólares, com tendência ao 

crescimento.  

O restante era composto por recursos dos agricultores e das agroindústrias e 

cooperativas que antecipavam compras. Além disso, as próprias indústrias de insumos e 

máquinas desenvolveram mecanismos de financiamento direto para aquisição de seus 

produtos, imitando uma prática amplamente difundida nos Estados Unidos (FONSECA e 

GONÇALVES, 1995).  
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 Em suma, desde a década de 30, segundo Vilela (1998), o setor agrícola tem-se 

caracterizado pela centralização federal, pela intocabilidade dos direitos de propriedade 

fundiária, pela proteção e defesa da renda de segmentos rurais selecionados e estímulos fiscais 

e financeiros ao projeto de modernização agrícola.  

Mas, a partir dos anos 80, em razão da crise fiscal, o Estado tem procurado desatar-se 

do papel de articulador e financiador do processo de modernização, e as políticas públicas 

começam a ser desmontadas, provocando forte desorganização dos interesses rurais.  

Há uma trajetória decrescente da renda bruta das lavouras no período de 1980-1996, 

ao mesmo tempo em que cresce a produção para determinados produtos com maior interesse 

comercial, visando, principalmente, suprir a necessidade por matérias-primas das 

agroindústrias transformadoras.  

 Com essa crise do financiamento público relacionada, principalmente, à valorização 

do câmbio, a política agrícola, a queda dos preços agrícolas nos mercados externos, os 

subsídios concedidos pelos países ricos aos seus agricultores e o processo recente de 

globalização da economia brasileira, passa a haver uma integração ainda maior entre 

agricultura e indústria com o intuito de que ambas continuem a competir dentro do mercado. 

  O Brasil passou a buscar novas formas de inserção internacional em meio a uma 

mudança acentuada das condições macroeconômicas, sociais e institucionais e a um imenso 

processo de destruição, criação e mudanças na prática das empresas, de atividades, de formas 

produtivas e organizativas, assim como a geração de empregos.  

Na década de 90, portanto, começam a surgir novos perfis produtivos e distributivos 

fundamentados em uma maior especialização econômica ditada pelo mercado e passa a 

ocorrer uma desarticulação de parte significativa das cadeias produtivas com reconcentração 

da riqueza e poder (MATTOSO & POCHMANN, 1988). 

 A abertura comercial indiscriminada, ausência de políticas setoriais defensivas, maior 

desregulação financeira, aumento dos juros e a sobrevalorização da moeda produziram um 

ambiente concorrencial desfavorável às empresas estabelecidas no Brasil.  

O país insere-se em um processo de reestruturação produtiva que parece concentrar-se 

mais em alguns segmentos dinâmicos e internacionalizados e nos grupos de empresas líderes. 

 Assim, passou-se a ter a necessidade de modernização das atividades agrícolas 

brasileiras, modernização esta, que encontrava-se associada à implantação e expansão dos 

sistemas agroindustriais nas duas últimas décadas e vem adquirindo importância cada vez 

maior no processo de desenvolvimento. 
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 Ao se analisar o setor agrícola e agroindustrial brasileiros, nota-se que o aparecimento 

dessas novas formas de financiamento; além de outros métodos de “sobrevivência” destes 

setores, é apenas uma das várias faces do processo de globalização da economia mundial, 

fenômeno verificado com mais intensidade nas duas últimas décadas.  

 As mudanças foram muito rápidas e a estrutura produtiva agrícola se reajustou em 

ritmo menos ágil. A abertura externa alterou bastante a maneira de decidir sobre 

investimentos no meio rural, sendo a variável-chave a competitividade. 

 Na versão de Porter (1993), a competitividade é representada por um atributo 

sistêmico, já que depende da eficiência de uma série de etapas estritamente interligadas. 

Assim, por exemplo, vinculados à produção primária, estão os provedores de bens e serviços, 

a transformação e a distribuição do produto final. 

 Nos países desenvolvidos, as empresas líderes têm buscado a obtenção de vantagens 

competitivas baseadas em sua maior capacitação tecnológica, agilidade de resposta a 

mudanças no mercado e atendimento a rigorosas especificações.  

Além de mais dinâmicos, os mercados de produtos de maior conteúdo tecnológico 

permitem margens de rentabilidade mais elevadas e, em contrapartida, as exigências em 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos, e muitas vezes, também, 

em processos e novos equipamentos, tornam-se maiores (COUTINHO e FERRAZ, 1994). 

 A orientação pela tecnologia pode ser ilustrada pelos avanços em pesquisa e 

desenvolvimento de produtos, na indústria e particularmente na tecnologia de informação. Na 

tecnologia, repousam as maiores oportunidades para o aumento da qualidade e a redução dos 

custos dos produtos vendidos pelas agroindústrias, em que não há chances de se obter 

competitividade no mercado global sem investimentos pesados em tecnologia (WEDEKIN e 

NEVES, 1995). 

 Assim, um dos fatores que mais influencia o complexo agroindustrial é a tecnologia; o 

nível de competitividade da empresa é cada vez mais ditado pela sua capacidade de inovar em 

respostas às necessidades do mercado e às investidas da concorrência. O domínio tecnológico, 

portanto, se destaca como um dos fatores críticos neste processo, e a tecnologia passa a ser 

um ativo importante para a empresa. 

 Com isso, no cenário do mundo globalizado, o que vem ocorrendo é uma trans-

nacionalização dos negócios, associada a uma extraordinária evolução no desenvolvimento de 

inovações tecnológicas, visto que, os países em desenvolvimento ainda possuem dificuldades 

no desenvolvimento de P&D e, assim, passam a fazer parte do processo apenas como 

receptores das empresas multinacionais que estão se estabelecendo em seus territórios, 
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dificultando, ainda mais, o fluxo de tecnologias para as empresas desses países (SIMAS, 

1995). 

 No Brasil, as dimensões e a estrutura de mercado permitem que as empresas 

estrangeiras tenham capacidade financeira para atender aos requisitos de manutenção de 

elevados níveis de estoques e de investimento na área de marketing, inclusive para atuar tanto 

nas operações de transformações primárias, como secundárias. Os produtos industrializados 

estão penetrando em todas as classes de renda, inclusive alterando a cesta básica de consumo 

das classes menos favorecidas.  

 A estrutura de custos e a margem de lucro das empresas agroindustriais assumem 

papel de vital importância no que tange à estratégia convencional e, assim, a eficiência 

gerencial surge como um dos principais fatores para definir as possibilidades de ampliação do 

domínio de fatias de mercado. Essa eficiência envolve diversos aspectos operacionais entre os 

quais destacam-se a aquisição de matérias-primas a custo o mais reduzido possível, o custo do 

crédito e a disponibilidade de recursos próprios para capital de giro, nível de utilização da 

capacidade produtiva e a existência de um sistema de informações sobre as tendências de 

mercado (FERNANDES, 1992). 

 O desempenho deste setor está estreitamente relacionado à sua articulação com o setor 

agropecuário. Ele pressiona pela introdução e difusão de um padrão técnico de produção, bem 

como, pela organização desse setor de forma a atender os requisitos necessários à sua 

operação. 

 O baixo custo da produção agropecuária é assim, fator fundamental para a obtenção de 

estruturas de custos e margens de lucros das agroindústrias. Esse fato faz com que as 

agroindústrias procurem se apropriar de parte ou, às vezes, até mesmo de todo o excedente do 

setor agropecuário. 

 Os sistemas de produção encontrados na agropecuária brasileira são assim 

determinados em grande parte pelo canal de comercialização, que é representado pela 

agroindústria; a qual, exerce o poder de influenciar o padrão de produção e o grau de 

autonomia dos produtores agropecuários. Essa agroindústria é, também, uma das principais 

responsáveis pelo tamanho das safras agrícolas, ao transferir suas expectativas de realização 

por meio de sinalizações como a quantidade de crédito disponível. 

 Um dos principais vetores de influência nos movimentos em curso no cenário mundial 

são a inovação tecnológica acelerada e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento que 

estão concentrados nos países desenvolvidos; sendo assim, a opção nacional é buscar a 

integração competitiva junto aos países e empresas avançadas em tecnologia. 
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 Embora a disponibilidade de tecnologia seja fundamental à modernização do sistema 

agroindustrial, a absorção de novas tecnologias está condicionada ao nível de treinamento do 

agricultor, do investimento produtivo e às condições de infra-estrutura e preços que garantam 

rentabilidade aos novos ganhos de produtividade e tal fato representa que, normalmente, uma 

nova tecnologia só é otimizada quando harmonizada com outras tecnologias dentro da cadeia 

do sistema.  

Aumentar a produtividade agrícola, por exemplo, sem o conseqüente aprimoramento 

das condições de colheita, secagem, armazenamento, transporte, industrialização ou 

distribuição, pode trazer mais problemas que soluções. 

 A vertente da agricultura mais integrada à indústria tende a deter cada vez mais 

importância no suprimento de alimentos, fibras e energia renovável aos consumidores. Esta 

agricultura moderna, industrial, orientada para o mercado, terá participação crescente na 

demanda global de insumos e bens de capital utilizados no processo produtivo. 

 Assim, nota-se, principalmente, que o desenvolvimento tecnológico ainda se coloca 

como um dos pontos de confluência para a continuidade da agroindústria, setor onde é 

crescente a participação de grandes multinacionais. Possuir uma estrutura de desenvolvimento 

tecnológico eficiente e sintonizada com os desejos dos consumidores é essencial para 

competir nesse mercado, além desse elemento ser relevante na concorrência em um mercado 

em que atuam empresas de portes diferenciados e com estratégias competitivas e tecnologias 

dos mais diversos tipos. 

 Em suma, todos os fatores competitivos envolvidos no processo produtivo das cadeias 

agroindustriais têm que ser considerados quando se analisa e se considera sua atividade e sua 

permanência no mercado em que atua. 
 

 

3.4.2 A competição e os processos de desregulamentação setorial da indústria no Brasil  

 Não se podem entender as relações que ocorrem na indústria brasileira sem ter como 

referência a questão da competitividade, já que estas resultam dos processos de concorrência 

entre empresas, em seus vários mercados de atuação.    

 Os processos de desregulamentação setorial representam mudanças institucionais que 

aumentam a pressão competitiva e ampliam e alteram as estratégias de concorrência e 

crescimento, com impactos diretos sobre a organização dos sistemas produtivos. 

 Essa crescente integração dos mercados por meio do processo de internacionalização, 

fez com que a competitividade ganhasse o centro das atenções.  E, a partir daí, o que se 

observa é que as grandes empresas líderes têm buscado a obtenção de vantagens competitivas, 
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baseadas em sua maior capacitação tecnológica, agilidade de resposta às mudanças no 

mercado e atendimento a rigorosas especificações (COUTINHO e FERRAZ, 1994). 

 Existe uma consciência generalizada no meio empresarial quanto aos cenários para a 

próxima década, apontando para uma crescente transnacionalização dos negócios, associada a 

uma extraordinária evolução no desenvolvimento de inovações tecnológicas. 

 Isso remete ao fato da grande ênfase que vem sendo dada ao processo de globalização 

produtiva, cujo conceito vem sendo utilizado de forma pouco precisa no Brasil, como um dos 

vários modismos da atual fase do debate econômico brasileiro. Como tem grande apelo 

ideológico, freqüentemente aparece “colorindo” algum argumento em favor da abertura 

comercial, seja no campo das finanças, seja no campo da produção (BIELSCHOWSKY & 

STUMPO, 1995). 

 Convém aqui, portanto, precisar o significado que estamos dando à expressão que, 

neste caso, restringe-se à questão da produção. Segundo Bielschowsky & Stumpo (1995), por 

globalização produtiva entende-se essencialmente duas coisas: 

– a participação de um país nas redes mundiais de cadeias de produção, simultaneamente 

importando e exportando insumos, partes, peças, componentes e produtos finais internos 

no âmbito de uma mesma cadeia produtiva - aqui inclui-se formas de organização 

industrial, estratégias regionais e mundiais de firmas multinacionais, diferenciação de 

produtos, acordos de comércio regional; 

– A capacidade que tem um país de acessar e absorver o “estado da arte” mundial em 

termos de tecnologias de organização e de produção.  

 Em grande medida, o conceito de globalização produtiva deve-se, à transformação da 

organização das multinacionais em todo o mundo. E, com isso, nota-se uma dimensão básica 

da internacionalização e da globalização da indústria com reflexos na economia brasileira, que 

é a presença de capitais estrangeiros, os quais foram, juntamente com capitais privados 

nacionais e estatais, os grandes responsáveis pela construção da indústria no país. 

 Encontram-se produzindo no Brasil, em praticamente cada um dos segmentos mais 

dinâmicos em termos de comércio e de progresso tecnológico mundiais, pelo menos uma e 

quase sempre várias empresas gigantes internacionais (BNDES, 1988 apud 

BIELSCHOWSKY & STUMPO, 1995).  

Essas empresas vêm demonstrando até os dias atuais que não estão dispostas a parar 

de produzir no Brasil pois, aqui elas vislumbram um mercado futuro cujo crescimento em 

termos absolutos dificilmente pode ser ultrapassado por outra economia em desenvolvimento, 

à exceção da China, Índia e Rússia. 
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 Em incursões feitas em subsidiárias de grandes multinacionais sediadas no Brasil, 

pôde-se observar que as práticas globalizantes no interior das firmas crescem a passos muito 

rápidos e que o mercado potencial foi um dos grandes dinamizadores desse crescimento, 

fazendo com que os capitais estrangeiros não desistissem de produzir no Brasil 

(BIELSCHOWSKY, 1992 apud BIELSCHOWSKY & STUMPO, 1995). 

 Essas multinacionais, ao invés de restringirem a coordenação mundial essencialmente 

a finanças, passaram a organizar o conjunto de subsidiárias através do conceito de redes 

mundiais, ou seja, as subsidiárias são integradas por gerência, produção, marketing e 

tecnologia, além de finanças. Assim, esse conceito citado anteriormente (redes), inclui um 

complexo tecido mundial de relações invisíveis, que consiste em toda uma gama de relações 

gerenciais e tecnológicas. 

 Tais empresas multinacionais chegaram a realização desse processo de formação de 

redes para que houvesse uma dinamização em termos produtivos de suas atividades, tal fato 

em conseqüência das exigências dos clientes internos e externos e pela baixa margem de 

tolerância quanto à má performance em qualquer setor.  

Assim, muitas empresas buscaram reduzir seus custos em duas áreas complementares: 

mobilizando recursos para aumentar a produtividade das bases de matérias-primas – ressalta-

se aqui o investimento que certas empresas realizam em termos de financiamento da produção 

para garantir o suprimento de matérias-primas; e investindo substancialmente na logística de 

movimentação de cargas, no sentido de complementar as falhas (deficiências) da infra-

estrutura pública - colocando em prática alternativas que vão desde a proximidade com as 

matérias-primas, até mesmo o investimento em sua própria frota para transporte, por exemplo, 

para buscar a matéria-prima no local de sua produção e levá-la para a indústria 

(HAGUENAUER, FERRAZ & KUPFER, 1995). 

 Todo esse processo verificado acima é resultado da internacionalização, motivada 

essencialmente por uma generalizada racionalização produtiva, onde seus elementos básicos 

são amplamente conhecidos: especialização produtiva, uso mais eficiente dos insumos, 

redução do volume médio de estoques, controle de qualidade mais rigoroso e redução de 

defeitos, adaptação mais rápida às exigências da demanda e maiores cuidados com assistência 

técnica. (BAUMANN & BIELSCHOWSKY, 1994 apud BIELSCHOWSKY & STUMPO, 

1995). A partir daí, houve uma elevação acelerada da produtividade nos vários níveis de 

atividade da economia e verificou-se que esse acontecimento vem aumentando cada vez mais 

o ciclo de investimentos em modernização e expansão das fábricas existentes e da 

inauguração de novas plantas produtivas. 
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 As perspectivas pois, para o Brasil, colocam-se em termos de expansão do 

investimento dessas multinacionais em modernização do parque industrial através de 

transferência de tecnologias modernizantes. No caso de uma fração da indústria de alimentos, 

suas práticas tecnológicas são semelhantes ao que há de melhor no mundo, garantindo um 

mínimo de modernidade (COUTINHO & FERRAZ, 1994).  

 O que se coloca aqui, é que o processo de internacionalização e globalização produtiva 

vem trazendo perspectivas de contestação dos mercados locais por parte de empresas 

estrangeiras estabelecidas no país, sugerindo a continuidade e não a ruptura desta trajetória 

única de desenvolvimento industrial globalizante.  

Isto por que, o governo não dispõe de instrumentos indispensáveis à execução de uma 

política de competitividade internacional desenhada em novos moldes, segundo os critérios 

obedecidos pelos países desenvolvidos como: acompanhar e combater as práticas “desleais” 

dos concorrentes internacionais; tem restrições orçamentárias para investimentos em infra-

estrutura; não dispões de um sistema de crédito e de seguro abrangentes e baratos para os 

produtores rurais, por exemplo; além de não ter iniciativas abrangentes de “extensionismo 

industrial” que fortaleçam o acesso ao crédito e à tecnologia para as pequenas e médias 

empresas (BIELSCHOWSKY & STUMPO, 1995).     

 Assim, as empresas estrangeiras estabelecidas no Brasil, e que vêm contestando o 

mercado local, são resultado dos movimentos de liberalização e internacionalização da 

economia mundial, o que, de certa forma, é um processo que influencia diretamente os setores 

produtivos em relação a mudanças estruturais e produtivas.  

Isso acontece, principalmente, no setor agroindustrial que vem passando por um 

processo de reestruturação devido a grande concorrência e, diante desse fato, há um reflexo 

direto no setor agrícola fornecedor de matéria-prima. 

 

 

3.4.3 Competitividade e coordenação: a análise das cadeias  agroindustriais  

Para que se possa trabalhar com a análise de sistemas agroindustriais de maneira 

concreta é necessário que haja a operacionalização desse conceito, segundo Farina et al 

(1997).  Para tanto, é necessário utilizar-se da seguinte estratégia de abordagem dos SAG’s 

(Sistemas Agroindustriais)16: 

                                                 
16  Sistemas Agroindustriais ( SAG) pode ser definido como um nexus de contratos formais ou informais que dão 
organicidade ao conjunto dos segmentos envolvidos na produção, transformação e distribuição de matérias 
primas agropecuárias (FARINA et al, 1997). 
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a. Delimitação do SAG, orientada pela importância dos segmentos nas estratégias 

empresariais e não somente em coeficientes insumo-produto; 

b. Análise da organização industrial de cada segmento que constitui o ambiente competitivo 

no qual as estratégias empresariais ocorrem. Nesse ambiente estão incluídos o ciclo de 

vida da indústria, as características do consumo, a estrutura da indústria e, principalmente, 

os padrões de concorrência vigentes; 

c. Análise do ambiente institucional, tecnológico e organizacional ; 

d. Descrição e análise das relações entre os segmentos, em especial os atributos das 

transações e as características das estruturas de governança mais freqüentes; 

e. Análise da capacidade de coordenação; 

f. Papel das organizações coletivas, incluindo o papel das políticas públicas. 

A abordagem dos SAG’s, portanto, ocorre pela gama de estratégias competitivas 

utilizadas dentro do segmento agroindustrial, além da forma como todo o processo 

organizacional da indústria ocorre e como essa mesma indústria pode sofrer impactos de 

processos relacionados com o movimento tecnológico vigente, as modificações no consumo e 

outras variáveis externas sobre as quais a indústria não tem controle. 

Nesse sentido, vale destacar que, para que haja uma manutenção da indústria em 

determinado segmento é interessante entender como ocorrem os processos de coordenação 

entre as partes envolvidas na cadeia produtiva, sendo uma questão de dependência para os 

participantes-chaves dessa cadeia. 

Em se tratando dessa análise de padrões de concorrência e competitividade nas cadeias 

agroindustriais, é interessante dizer que existem dois pontos de vista diferentes segundo 

Kupfer (2002), o primeiro é a visão de competitividade como desempenho, em que esse 

processo é medido pelo grau de participação no mercado (market-share) alcançado por uma 

firma em um mercado em um determinado período de tempo; a outra visão é a 

competitividade como eficiência, e nessa versão a competitividade é mostrada através da 

relação insumo-produto praticada pela firma, ou seja, é a capacidade de conversão de insumo 

em produtos com o máximo de eficiência, principalmente em se tratando do agribusiness 

brasileiro. 

No Brasil, há utilização do termo agribusiness que ainda não encontrou sua exata 

tradução, sendo utilizados termos tais como "complexos agroindustriais", "cadeias 

agroindustriais", "agronegócios", "sistemas agroindustriais", etc. Basicamente essas 

concepções advêm de dois enfoques principais encontrados na literatura: 1) o de Commodity 

System Approach (CSA) desenvolvido pelos professores Jonh Davis e Ray Goldberg da 
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escola americana de Harvard e 2) o conceito de Filière aportados, dentre outros autores, por 

Morvan (1988), originária da escola francesa que, na tradução para o português, significa 

cadeias de produção agroindustrial. 

Esse conceito, entretanto, visa nomear a importância do termo agricultura de 50 anos 

passados. Trata-se da agricultura e dos negócios que esta envolve, desde o “antes da porteira 

até o após a porteira" (NEVES e SPERS, 1996, p. 3). As cadeias de produção agroindustrial 

não se limitam à produção agrícola, mas é todo um complexo de transações que envolvem os 

setores fornecedores de matérias-primas e insumos para a agricultura, como também as 

empresas processadoras desses produtos primários. 

A primeira definição e utilização desse conceito vêm dos professores de Harvard 

citados, os quais formalizaram-no como sendo: "A soma total das operações de produção e 

distribuição de suprimentos agrícolas, das operações a cadeia de produção é um conjunto de 

ações econômicas que presidem a valoração dos meios de produção e asseguram a articulação 

das operações”. 

Das visões acima, é possível notar a dimensão sistêmica que se quer dar à abordagem 

das cadeias agroindustriais que, ao final, reúnem três macro segmentos identificados pelos: a) 

fornecedores de insumos (máquinas, implementos, defensivos, fertilizantes, sementes, e 

tecnologia); b) as atividades das unidades produtivas propriamente ditas; e c) o 

armazenamento, o beneficiamento, a industrialização, a embalagem, a distribuição e consumo 

de produtos alimentares, fibras e produtos energéticos provenientes da biomassa.  

Assim, a produção rural, que antes era auto-suficiente em si mesma numa única 

propriedade, também chamada de "complexo rural", passa a ser interdependente de outros 

setores, atingindo um estágio mais avançado de "complexo agroindustrial". Forma-se então 

uma cadeia de produção “agroindustrial”, um tripé composto pelo setor a montante (indústrias 

fornecedoras), agricultura e setor a jusante (indústria transformadora/ distribuidora), 

associando-se também a estes, os atores financeiros e o Estado, configurando-se numa grande 

articulação intersetorial. 

Neste sentido, em que se evidencia a noção de agribusiness, que focaliza o modo de 

produção a montante e a jusante, na visão de Goldberg (1998), conceitua-se o agribusiness 

da seguinte forma:  
 

 
Um sistema de commodities engloba todos os atores envolvidos com a produção, 
processamento e distribuição de um produto. Tal sistema inclui o mercado de insumos 
agrícolas, a produção agrícola, operações de estocagem, processamento, atacado e 
varejo, demarcando um fluxo que vai dos insumos até o consumidor final. O conceito 
engloba todas as instituições que afetam a coordenação dos estágios sucessivos do 



 87

fluxo de produtos, tais como as instituições governamentais, mercados futuros e 
associações de comércio.  

 

Neste contexto de agricultura moderna, o crescimento da produção agrícola no Brasil só 

foi possível por causa da incorporação de novas áreas ao processo de produção agropecuária e 

pela adoção de insumos químicos e máquinas.  

Na produção intensiva, segundo Hayami & Ruttan (1988) esse modelo preconiza o 

aumento da produção agrícola por meio da adoção de insumos modernos, como; fertilizantes 

químicos, agrotóxicos e máquinas. Ao passo que na produção extensiva verifica-se um aumento 

na utilização de novas áreas de plantio.  

Dado que a produção intensiva busca primordialmente o aumento em escala da 

produção. Esse  aumento da produtividade tem sido uma constate a qual as autoridades têm 

dado muita ênfase visando fazer com que os estoques de produtos destinados ao 

abastecimento interno e mesmo com vistas ao mercado externo, possam ser devidamente 

aumentados. 

Uma cadeia de produção agroindustrial, portanto, constitui-se de uma seqüência de  

várias etapas produtivas interligadas entre si, o que equivale a dizer um produto passa por 

distintas etapas de transformações até chegar à mesa do consumidor final. 

Nesse sentido, deve ser ressaltado que, diferentemente da produção industrial urbana, 

a produção agroindustrial possui algumas características peculiares levantadas por Souza, 

Guimarães e Morais et al. (1995) e que se resumem em apresentar: a terra como fator de 

produção; o tempo de produção maior que o tempo de trabalho; a irreversibilidade do ciclo de 

produção, o ciclo de produção dependente de condições biológicas, a dependência do clima, a 

perecibilidade dos produtos, altos riscos, a estacionalidade da produção, o trabalho disperso, o 

trabalho ao ar livre, a não-uniformidade de produção, a especificidade biotecnológica e o alto 

custo de saída e/ou entrada no negócio agrícola, sistemas de transporte, a falta de 

formalidades contratuais nas negociações, etc. 

No que se refere o todo esse processo de coordenação das cadeias agroindustriais, 

pode-se dizer que a necessidade de mudanças estruturais dentro dessas cadeias se faz devido 

às várias imperfeições no funcionamento dos mercados agrícolas, o que acaba por fazer com 

que as empresas inseridas nesses mercados busquem novas formas de coordenação como 

forma de minimizarem riscos em seus investimentos. 
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capacitação 
dos recursos 
produtivos 
internos 

QUADRO 1 
QUADRO 1 

AMBIENTE ORGANIZACIONAL 

• Organizações corporatistas 

• Bureaus Públicos e privados 

• Sindicatos 

• Institutos de Pesquisa 

• Políticas Setoriais Privadas 

 

 QUADRO 2 

AMBIENTE INSTITUCIONAL 

• Sistema Legal 

• Tradições e costumes 

• Sistema Político 

• Regulamentações 

• Política Macroeconômica 

• Políticas Setoriais Governamentais 

 

 

 

 

 

QUADRO 3 

AMBIENTE 

TECNOLÓGICO 

 

• Paradigma tecnológico 

• Fase da trajetória 

tecnológica 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

QUADRO 4 

AMBIENTE COMPETITIVO 

 

• Ciclo de vida da indústria 

• Estrutura da Indústria 

• Padrões de concorrência 

• Características do Consumo 

  

     

  QUADRO 5 

ESTRATÉGIAS INDIVIDUAIS 

• Preço/custo 

• Segmentação 

• Diferenciação 

• Inovação 

• Crescimento Interno 

• Crescimento por aquisição 

 

  

 

     

  QUADRO 6 

DESEMPENHO (competitividade) 

• Sobrevivência 

• Crescimento 

  

Fonte: Baseado em  Farina et al (1997) 

 

 

Numa análise a respeito do ambiente institucional e organizacional dessas cadeias 

produtivas dentro da área agrícola, surgem novas discussões de qual seria a melhor forma de 

coordenação e organização das relações existentes nesse processo. Assim, de acordo com 

Farina et al (1997), pode-se destacar essa questão da necessidade de escolha do tipo de 

organização da cadeia agroindustrial de maneira a se explicar como tal fato ocorre e por que: 

Atributos das 
transações 

 
ESTRUTURAS DE 

GOVERNANÇA 

RELAÇÕES 
SISTÊMICAS

Grupos 
estratégicos 

Subsistemas Estratégicos
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Uma das razões que explicam a diversidade de organização dos sistemas são as regras 
do jogo competitivo e as instituições que regulam os negócios privados de cada país. 
Ambas dependem da presença de regulamentação governamental ou privada e das 
políticas de comércio exterior dos respectivos países (...) a pressão competitiva e a 
tolerância tecnológica vão definir o grau de convergência das formas de organização, 
à medida que contrapõem sistemas produtivos com diferentes opções em termos de 
tecnologia e organização. Quanto mais exigentes forem os padrões tecnológicos e 
quanto maior a pressão competitiva, tanto maior a semelhança entre as estruturas de 
governança.  

 

 Essa discussão remete-se ao fato de que o que se pretende aqui é caracterizar os 

sistemas de produção agroindustrial por meio de estruturas eficientes de coordenação, em que 

esse processo organizacional estará associado ás características das transações que se 

estabelecem entre os segmentos dos sistemas produtivos, do o ambiente institucional em que 

as transações ocorrem.   
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4 A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NOS SETORES 

AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL 
 

O aporte teórico da NEI, apesar de dar grande contribuição para a análise 

organizacional dos sistemas agroindustriais, não aborda consistentemente a questão ambiental 

que, no caso da agricultura, é o fator principal para que todo e qualquer processo produtivo se 

realize.  

O que se observa nessa teoria é o argumento baseado na escolha de formas mais 

eficientes de produção (processo de produção com menores custos de transação), abordando a 

questão dos recursos naturais apenas no sentido de como promover a alocação destes recursos 

no intuito de que se obtenha um melhor resultado do processo de produção escolhido.  

 Com isso, as diferenças entre os processos produtivos da indústria e da agricultura 

ficam evidentes a partir, principalmente, das formas de regulação em que a indústria pode 

perfeitamente prever como se dará seu processo produtivo e, no caso da agricultura, isso não 

acontece devido aos riscos derivados das mudanças no meio ambiente.  

 

  

4.1 A DISCUSSÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO ÂMBITO DA 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA 
 

De acordo com Brandenburg (2005), “somente a partir do momento que o ambiente 

natural se coloca como uma questão para a sociedade é que as ciências sociais começam a 

tratar o ambiente rural”. Pois, até que isso acontecesse, o meio ambiente era tratado como 

algo alheio às Ciências Sociais e que não se incluía nas suas análises. 

Segundo Carmo et al (1995), a proposição de uma agricultura alternativa ao modelo 

vigente, que buscasse formas menos agressivas de produção agrícola, até metade dos anos 80, 

não padecia possível por grande parte de técnicos e pesquisadores. Ao final desta década, em 

virtude da intensificação das discussões por um desenvolvimento sustentável, inicia-se um 

debate para inserir a dimensão da sustentabilidade na esfera agrícola.  

A preocupação com a questão ambiental relacionada à agricultura, emergiu após o 

processo de modernização da agricultura que estava embasada no ideário da Revolução Verde 

na década de 70. Apenas após esse período é que passam a ocorrer manifestações que 

contestam o padrão tecnológico e econômico implementado pelas políticas agrícolas da 

época, subsidiadas pelo Estado (PÁDUA, 1987). 
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As conseqüências da adoção desses pacotes tecnológicos em nível agrícola foi a 

responsável pela modernização e, conseqüente, industrialização da agricultura brasileira, 

através de inúmeras mudanças nas práticas agrícolas adotadas, acelerou os processos erosivos 

e trouxe outros impactos negativos, contribuindo assim, para o desequilíbrio dos ecossistemas 

agrários (GRAZIANO NETO, 1982).  

Mesmo com os aumenos de produtividade trazidos pela adoção dos pacotes 

tecnológicos decorrentes da modernização da agricultura, houve, em contrapartida, uma série 

de impactos ambientais e sociais negativos como é o caso da degradação dos solos onde 

determinadas culturas se instalam (erosão), contaminação dos recursos hídricos, concentração 

de terras e riquezas, e intensos fluxos migratórios para os centros urbanos, entre outros 

impactos (EHLERS, 1999). 

Vieira & Mayorga (2003), explicam que o processo de modernização da agricultura 

brasileira ocorreu de maneira discriminatória e a penetração do capitalismo no campo 

privilegiou apenas uma pequena gama de agricultores, o que gerou um processo de 

concentração de terra e, consequentemente da renda.  

Segundo estes últimos autores, houveram benefícios gerados por essa modernização, 

mas que foram apropriados pelas cidades e pelo comércio internacional, com cerca de 80% 

dos estabelecimentos agrícolas marginalizados desse novo cenário. 

Ocorreu também, como resultado do processo de da modernização da agricultura e da 

conseqüente industrialização, devido ao alto grau de dependência tecnológica, a substituição 

das tradicionais práticas agrícolas, lançando no mercado de trabalho contingentes de mão-de-

obra desempregada ou subempregada e destruindo as condições de um desenvolvimento 

sustentável (VIEIRA & MAYORGA, 2003).  

Com todo esse processo houve o aparecimento de diferenças estruturais no meio rural, 

principalmente, no que se refere aos sistemas de produção, isso porque, os produtos mais 

valorizados, voltados à exportação, permitiram um processo de modernização do país e seu 

processo de crescimento econômico foi mais acelerado em alguns locais considerados, 

naquele período, os principais pólos de crescimento econômico. 

Esse processo trouxe consigo um processo de exclusão do homem do campo no que se 

refere à geração de emprego e diminuição da renda, o que ocasionou, conseqüentemente, um 

desequilíbrio do espaço rural como resultado da competitividade intrínseca ao capitalismo. 
Tal desigualdade da modernização pode ser verificada em três níveis distintos: 1) entre 

as regiões do país; 2) entre as atividades agropecuárias; e 3) entre os produtores rurais. O que, 

segundo ele, não há dificuldade em se perceber que, em termos regionais, são as regiões 
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Sudeste e Sul do país que mais têm-se modernizado, particularmente os Estados de São Paulo, 

Paraná e Rio Grande do Sul. (GRAZIANO NETO, 1982). 

Essas disparidades da modernização, segundo Gerardi (1980), são explicadas por  

meio do processo de adoção e expansão de inovações, ou seja, o agricultor teve que enfrentar 

barreiras que se antepõem à técnica a ser adotada no processo (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Principais barreiras que explicam a diferenciação regional da modernização 

Barreiras Principais características 

Barreiras psicológicas Avaliação que o agricultor faz do grau de riscos e incertezas que ocorrerão 

por conta da adoção da técnica moderna; 

Barreiras econômicas A adoção de técnicas modernas depende do capital que o agricultor tem 

para investir; 

Barreiras culturais ou 

de informação 

A falta de conhecimento ou a falta de cultura impedem ou dificultam a 

expansão da modernização. 

Fonte: Gerardi, 1980. Org. Balsan, 2001 

 

As alterações no modo de produzir e organizar a produção agrícola provocaram uma 

reorganização do espaço geográfico, adequando-o às novas condições de produção 

determinadas, em geral, pelos interesses do Estado e dos grupos econômicos capitalistas. 

Em algumas regiões desenvolveu-se e modernizou-se a produção de culturas que, 

embora presentes em economias familiares, são consideradas típicas de uma agricultura 

comercial. Foi o que aconteceu com a cana-de-açúcar, o algodão, o fumo e o cacau no 

Nordeste, o café, o algodão e a cana-de-açúcar no Sudeste e o arroz, o trigo, a soja e a uva no 

Sul (SOARES, 2000). 

Segundo Martine (1987, p. 10), processo de modernização na área agrícola trouxe 

algumas conseqüências: 
 

[...] o custo social das mudanças ocorridas agudiza o questionamento das suas 
vantagens econômicas. Sem dúvida a produção e a produtividade aumentaram, mas 
não no ritmo esperado. A agroindústria se expandiu rapidamente, mas a produção per 
capita de alimentos básicos é menor do que no início da modernização. O número de 
postos de trabalho no campo aparentemente aumentou, mas grande parte deles é de 
natureza instável e mal remunerados. O campo se industrializou, se eletrificou e se 
urbanizou parcialmente, entretanto o êxodo rural também se multiplicou, levando ao 
inchamento das cidades. 

 

Com a difusão da modernização, ocorre um processo de especialização da agricultura 

em escala nacional.  A especialização de alguns produtos e de algumas áreas, faz com que as 
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monoculturas cresçam, principalmente devido às economias externas. Sobre as monoculturas 

Gliessman (2000, p. 35) enfatiza: 

 
A monocultura é uma excrescência natural de uma abordagem industrial da 
agricultura, em que os insumos de mão-de-obra são minimizados e os insumos 
baseados em tecnologia são maximizados com vistas a aumentar a eficiência 
produtiva. As técnicas de monocultivo casam-se bem com outras práticas da 
agricultura moderna: a monocultura tende a favorecer o cultivo intensivo do solo, a 
aplicação de fertilizantes inorgânicos, a irrigação, o controle químico de pragas e as 
variedades especializadas de plantas. A relação com os agrotóxicos é particularmente 
forte; vastos cultivos da mesma planta são mais suscetíveis a ataques devastadores de 
pragas específicas e requerem proteção química. 

 

Esse processo ocasiona uma fragilidade ambiental, econômica e social. A fragilidade 

ambiental é marcada pela perda da biodiversidade6 e, sucessivamente, pela erosão genética. 

Ou seja, sementes tradicionais são substituídas por variedades modernas e cientificamente 

criadas, em busca de produtividade e lucratividade. Nesse aspecto Altieri & Masera, (1997, p. 

83) comentam: “Como os agricultores estão diretamente ligados à economia de mercado, as 

forças econômicas influem cada vez mais no modo de produção caracterizado por safras 

geneticamente uniformes e pacotes mecanizados e/ou agroquímicos”. 

A maior causa da perda da biodiversidade é a abertura de novas “terras” para a 

agricultura, pecuária extensiva é até mesmo para especulação imobiliária. O praguejamento 

nas lavouras monocultoras sugere o uso indiscriminado de pesticidas. Esses “[...] aumentaram 

os custos econômicos para a agricultura devido tanto à necessidade de doses mais intensivas, 

quanto à redução dos lucros causada pela resistência dos insetos nas monoculturas” 

(ALTIERI & MASERA, 1997, p. 78). 

O praguejamento e uso intensivo do solo, mais a fragilidade econômica, conduzem à 

dependência de mercados globalizados e à fragilidade social e trazem como característica a 

sazonalidade do emprego agrícola no Brasil, especialmente em algumas culturas como, por 

exemplo, a da laranja e da cana-de-açúcar. 

A estrutura fundiária evolui em um sentido concentrador e excludente, dificultando, 

qualquer tipo de acesso à terra, aos trabalhadores rurais brasileiros (GRAZIANO DA SILVA, 

2000). 
Ehlers (1999, p. 40) analisa que o rápido processo de motomecanização e o aumento 

da concentração fundiária da agricultura brasileira contribuíram para o intenso processo do 

êxodo rural e, conseqüentemente, para a concentração populacional nos centros urbanos mais 

industrializados, principalmente, Rio de Janeiro e São Paulo. 
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Evidentemente, o forte êxodo rural se iniciou nas regiões de maior desenvolvimento, 

onde o processo de capitalização e mecanização ocorreu primeiro e de forma mais intensa. 

As condições econômicas, sociais e políticas brasileiras indicam disparidade entre 

diferentes classes sociais que marginaliza diretamente as classes menos favorecidas, como os 

agricultores com baixo poder aquisitivo, pequenos proprietários e agricultores familiares com 

área restrita. A modernização da agricultura brasileira tendeu a favorecer o aumento da 

participação relativa das camadas mais ricas na apropriação da renda total (GRAZIANO DA 

SILVA, 2000).  

O aumento da concentração de terra, em muitos casos se dá pela sua utilização como 

reserva de valor ou especulação imobiliária, não necessariamente associado à sua utilização 

como meio de produção. Assim, a propriedade privada da terra constitui-se uma condição 

necessária, mas não suficiente, para a existência da renda, seja ela diferencial ou absoluta, ou 

seja, a renda diferencial da terra depende da intensificação da agricultura pelo capital. Ou, 

ainda, nas palavras de Graziando da Silva (1981, p. 22): 

 
A renda da terra específica do modo de produção capitalista é um sobrelucro, um 
lucro extraordinário do próprio capital [...] o que dificulta o progresso técnico da 
agricultura é o próprio capital, ou melhor, a contradição entre a necessidade de 
desenvolver as forças produtivas e a impossibilidade de garantir a apropriação privada 
dos seus benefícios. 

 

Enfim, o sistema capitalista no campo comanda essas relações acentuando as 

diferenças no processo de modernização. 

Com a capitalização do campo, o bóia-fria torna-se um agente comum no cenário 

rural, porque, na análise de Gonçalves Neto (1997) sua utilização é mais viável 

economicamente ao proprietário que a manutenção de parceiros ou arrendatários, em razão de 

dispensar os investimentos em instalações e à legislação trabalhista. 

A dependência de sistemas econômicos não-rurais é citada por Gerardi (1980), quando 

afirma que o agricultor que moderniza sua produção se vê pressionado a comprar os insumos 

necessários de um mercado oligopolizado (multinacional) e, quando vende seus produtos em 

um mercado de poucos compradores ou de baixa demanda, este dita os preços de compra. 

A capacidade de sobrevivência dos pequenos produtores passa a ser determinada pela 

competição intercapitalista dos mercados de produtos e insumos, na qual grande parte se vê 

obrigada a abandonar a corrida, confirmando, assim, o caráter excludente da modernização 

capitalista no campo. 
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Pode-se observar o crescimento da dependência de sistemas econômicos não rurais, 

por meio de alguns produtos industriais, como os insumos agrícolas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Índices simples da utilização de insumos básicos pela agricultura – 1967-75 
(Base: 1966=100) 

Ano Tratores (nº) Fertilizantes (Ton) Defensivos (Ton) 

1967 110 159 126 

1968 121 214 178 

1969 132 225 201 

1970 146 356 195 

1971 158 415 217 

1972 181 622 314 

1973 211 598 417 

1974 246 704 500 

1975 287 648 374 

Fonte: Graziano da Silva, 1981, p. 28. 

 

Nos dez anos mais dinâmicos do processo de modernização agrícola no Brasil o que se 

nota nos dados é que o crescimento de insumos mecânicos e químicos, nesse período, ocorreu 

em ritmo acelerado, multiplicando por até sete vezes a base do período, como é o caso dos 

fertilizantes. Fica aparente assim, a necessidade de geração de renda por parte produção 

agrícola para a aquisição desses insumos produzidos pela  indústria não agrícola, isto porque, 

a especialização da monocultora leva à dependência de setores não agrícolas para a simples 

manutenção da vida no campo, ao lado, também, do avanço da mecanização e quimificação. 

Esse processo de avanço no uso de novas práticas de produção agrícola acabou 

gerando a necessidade da adoção de incentivos por parte do Estado que implementou 

benefícios específicos para o setor agrícola.  Dentre os mesmos o crédito agrícola teve papel 

fundamental na dependência do setor produtivo agrícola em relação ao setor produtivo de 

insumos (EHLERS, 1999). O autor ainda argumenta que: “A agricultura passaria a exercer 

uma nova função, qual seja: a criação do mercado para a indústria de insumos agrícolas” 

(EHLERS, 1999, p. 38). 

A introdução de formas capitalistas de produção trouxe consigo inúmeras 

conseqüências, como é o caso da multiplicação do trabalho temporário e a dependência maior 

de formas esporádicas de trabalho entre categorias sociais, como bóias-frias e familiares não-

remunerados. Segundo, Martine e Arias (1987, p. 55): 
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[...] na década de 70, as ocupações estáveis e permanentes foram em grande parte 
desestruturadas devido: à adoção de escalas de produção maior que expulsaram 
pequenos produtores, sejam eles proprietários ou não; à maior utilização de máquinas 
que expulsou a mão-de-obra tradicional; às mudanças nas relações de trabalho que 
expulsaram parceiros e arrendatários; finalmente, à especulação fundiária que também 
expulsou todo o tipo de trabalhador rural, mesmo em circunstâncias em que não houve 
mudanças efetivas no processo de produção. 

 

O intenso uso de mecanização gerou o desemprego de uma quantidade grande de 

trabalhadores permanentes que deixaram de ser necessários durante todo o ano, o que acabou 

gerando uma liberação do proprietário quanto aos pagamentos de encargos sociais. Percebe-se 

então, que o processo de modernização trouxe mudanças sobre o emprego agrícola de forma 

diferenciada, afetando algumas regiões mais do que outras.  

Em áreas mais organizadas e capitalizadas a instabilidade e exploração no trabalho se 

distinguem das áreas menos capitalizadas. Também percebe-se que o emprego de mão-de-

obra difere de uma cultura para outra, devido aos diferentes ciclos do ano agrícola, além do 

processo de modernização não atingir todas as fases do ciclo produtivo. 

Observa-se, a partir daí, que a porção de agricultores incorporados aos mercados 

globalizados inclui desde agricultores familiares, organizados em cooperativas ou integrados a 

grandes empresas industriais ou comerciais, até empresas de grandíssimas dimensões devido à 

consolidação dos complexos agroindustriais, que foram resultado da modernização agrícola, 

trazendo consigo uma diversificação na produção agropecuária e nas atividades não-agrícolas. 

(FAVERO, 1999).  

Esse conjunto reduz os agricultores às cadeias especializadas, mascarando uma 

herança cultural. Isso se reflete no modo de vida dos agricultores, definindo comportamentos 

e racionalidades diferentes que, automaticamente, influenciam no modo de produção e 

organização da unidade de produção. 

A agricultura, em conseqüência do complexo agroindustrial, aumenta a sua 

dependência. Nesse aspecto Guimarães (1979, p. 114) sustenta: “À medida que se 

industrializava, a agricultura passava de um nível inferior a um nível superior de desempenho, 

mas isso também significava uma perda progressiva de sua autonomia e de sua capacidade de 

decisão”. O autor argumenta, também, que o principal efeito do complexo agroindustrial foi a 

eliminação da livre concorrência, dado o domínio monopolista que as indústrias exercem no 

mercado. Ainda Guimarães (1979, p. 118) considera: 
 
A perda de sua capacidade de decidir, de sua autonomia ou de sua independência 
atinge e prejudica muito mais o agricultor tradicional, especialmente o pequeno ou o 
médio camponês, para quem a atividade econômica rural se mistura com os afazeres 
da família, assim como os riscos do proprietário individual se transferem a todo o 
núcleo familiar. 



 97

Os pequenos produtores foram os mais atingidos pelo Complexo Agroindustrial 

(CAI). Delgado (1985, p. 181), constata: 

 
Os exemplos mais notórios são os dos pequenos produtores, fornecedores da grande 
agroindústria nos ramos da pecuária, avicultura, fumicultura, viticultura, suinocultura, 
fruticultura, etc., vinculados por distintas formas de relação comercial a grandes 
industrias, com ou sem contratos específicos de assistência técnica e fornecimento de 
matérias primas e bens intermediários para essas industrias. 

 

Ainda nesse aspecto, Delgado (1985), chama a atenção para os agricultores não 

associados, submetidos à completa exclusão na estratégia de crescimento do grande capital, 

levando à crescente marginalização desse grupo social. 

As próprias relações sociais sofrem com as mudanças no meio rural, necessitando 

adaptar-se à realidade. Novos hábitos culturais surgem, trazendo mudanças, inclusive no 

padrão alimentar, como o consumo crescente de alimentos instantâneos, refrigerantes, óleo de 

soja, maionese, margarina, produtos derivados do açúcar, alimentos semiprontos, entre outros. 

(ELIAS, 1996). 

Percebe-se então, que a agroindústria causa nitidamente impacto em termos de 

organização, dando prioridade para quem produz matéria-prima, principalmente aquelas 

voltadas para a exportação. Sobre o mercado externo Gonçalves Neto (1997, p. 93) comenta: 

As exportações aparecem como estímulo capaz de promover a agricultura a níveis 

mais elevados de modernização, uma vez que a extensão do mercado e os preços acabam por 

diminuir os riscos da atividade rural e induzindo à utilização de fatores modernos na 

produção. 

As transformações nas relações econômicas e sociais, dos mercados e das empresas 

cada vez mais integradas também provocaram mudanças no paradigma tecnológico, pois elas 

exigem o que produzir e como produzir. A integração agroindustrial é uma integração 

capitalista, que leva à concentração agrária e à centralização (Guimarães, 1979). Assim, “[...] 

sobressaem a participação do grande capital industrial, do Estado11 e dos grandes e médios 

proprietários rurais” (DELGADO, 1985, p. 41). 

Constata-se que a agroindústria revela ser um apoio à concentração fundiária. Ainda 

Delgado (1985, p. 42) constata: “A valorização do capital no setor agrícola não se dá, aí de 

forma necessária, por intermédio do CAI, mas pelo controle da propriedade fundiária”. 

Vários estudos sobre o processo de modernização vem sendo realizados, comprovando 

uma nítida diferenciação espacial. Como um estudo de caso no Rio de Janeiro, realizado por 

Ribeiro, Neil & Galvão (2000, p. 288) identificando que: 
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[...] nas áreas nas quais são detectados índices mais elevados de modernização na 
agricultura encontram-se organizadas importantesatividades agropecuárias, aquelas 
voltadas para produtos valorizados em escala de mercado, enquanto nas áreas de 
agricultura tradicional, os índices de modernização são baixos. 

 

Outro estudo de caso que mostra que a modernização está ocorrendo com a 

substituição da agricultura tradicional é citado por Calaça (2000, p. 373) no Sul do Estado de 

Goiás: 

 
[...] verificou-se que houve a redução da área cultivada com produtos de consumo 
interno como o arroz e feijão e expansão daqueles destinados ao comércio, ao 
processamento industrial e à exportação como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, e 
mais recentemente girassol, desarticulando a produção tradicional da região. 

 

O uso de tecnologia, durante o processo de modernização, revelou-se um dos 

principais centros de atenção, com reflexos inclusive na estrutura produtiva. Assim, a  

estrutura produtiva foi, marcada pela multiplicidade de padrões tecnológicos entre indivíduos, 

empresas, ramos de produção e regiões, formando um conjunto de situações que se 

reproduzem como um mosaico de disparidades (GONÇALVES & SOUZA, 2000). 

Desse modo, a implementação da agricultura modernizada, tecnificada, se realiza por 

meio de agricultores e empresários que introduzem atividades com agregação de capital ao 

espaço, gerando diferentes configurações locais. 

Assim, ao pensar em sustentabilidade, é imprescindível, analisar o tipo de mecanização 

utilizada, pois uma mudança inconseqüente nessa área pode provocar efeitos indesejados. 

 

 

4.1.1 Impactos ambientais decorrentes do uso do pacote tecnológico da Revolução 

Verde no Brasil e no cerrado  

O Brasil e, especialmente na região dos cerrados, onde se encontra o estado de Goiás, 

o processo de modernização agrícola beneficiou principalmente médios e grandes produtores, 

ficando os pequenos à margem do progresso, o que era justificado pelo fato de a agricultura 

moderna, para ser eficiente, necessitava de grande propriedade devido à incompatibilidade 

tecnológica da mesma com a pequena produção (concentração fundiária). 

 Com o processo de expansão e modernização da agricultura, começou-se a ter nas 

áreas de cerrado a intensificação da produção nas terras já utilizadas e o crescimento dessas 

áreas por meio da incorporação do progresso tecnológico e de novas terras à fronteira agrícola 

o que passou a funcionar como um mecanismo regulador dessa intensificação da produção de 

acordo com as necessidades de alimentos e matérias-primas.       
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O crescente aumento do processo de agroindustrialização brasileiro, veio então, 

impactar na questão da sustentabilidade no sentido de que influenciou a expansão das 

fronteiras agrícolas de maneira acelerada, com vistas ao suprimento das necessidades por 

matérias-primas das agroindústrias, o que vem trazendo conseqüências negativas ao meio 

ambiente devido aos pacotes tecnológicos impostos pelas mesmas aos agricultores na busca 

de produtos homogêneos. 

 Para o aumento da produção de diversas culturas, o Brasil a partir, principalmente, da 

década de 70, incorporou ao processo produtivo agrícola o pacote tecnológico da Revolução 

Verde. A introdução deste pacote implicou em inovações biológicas, físico-químicas e 

mecânicas, representadas pelo uso intensivo de fertilizantes, agrotóxicos, sementes 

melhoradas, máquinas agrícolas, dentre outros.  

A internalização desse processo de práticas e procedimentos agromecânicos que se 

articularam entre si e que eram empregados indivisivelmente, segundo padrões estabelecidos 

correspondendo, por assim dizer, a uma linha de montagem onde o uso de determinada 

tecnologia ou componente – sementes selecionadas, por exemplo – exige o uso de 

determinadas tecnologias ou componentes anteriores – adubação e combate químico de pragas 

e assim, o sucesso ou insucesso da atividade produtiva ficaria condicionado ao uso completo 

do pacote tecnológico.  

 O resultado deste processo intensivo foi, inicialmente, o aumento da produção e da 

produtividade, todavia agregado a este fato veio a contaminação dos solos e das águas, com o 

uso de produtos químicos. Ademais, houve o aumento na utilização de equipamentos 

agrícolas que necessitaram de áreas planas para serem utilizados e assim, caracterizou-se pela 

incorporação de novas terras para obtenção de extensas áreas, inclusive reservas naturais.  

Cabe ressaltar que no Brasil, houve uma opção não só pela intensificação da produção, 

mas também um aumento por vias extensivas com a ocupação de fronteiras agrícolas, o que 

vem agravar este quadro de desmatamento (NARCISO SHIKI, 1998). 

 Diante destas práticas intensivas e extensivas, tornaram-se comuns a erosão dos solos, 

a contaminação do potencial hídrico, o aparecimento de novas pragas e doenças e a redução 

da biodiversidade. Todos esses aspectos do processo da Revolução Verde acabaram por 

colocar em evidência a exaustão deste modelo e seu caráter insustentável. 

 Essa expansão do uso de pacotes tecnológicos, portanto, levou a um processo de 

homogeneização da base técnica produtiva. No caso brasileiro o “espírito da Revolução 

Verde” não foi o mesmo verificado em outros países, em sua fase inicial, era a garantia do 

abastecimento alimentar da população, mas o objetivo básico acabou por tornar-se a 
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ampliação dos excedentes para aqueles produtos que tinham mercado internacional, com o 

fim de melhorar o desempenho da balança comercial do país, mas não houve preocupação 

com o meio ambiente e com o lado social, ou seja, com a apropriação do processo apenas por 

grandes fazendeiros, uma vez tendo melhor acesso a novas tecnologias e maior capacidade de 

financiamento, o que acabou por acontecer foi a expulsão do pequeno produtor das áreas em 

que se implantou esse processo. 

 Assim, nota-se o lado negativo no que diz respeito à questão social, resultado da 

exclusão da população de certas localidades onde foram e estão sendo abertas extensas áreas 

para produção de diversas culturas em grande escala (monoculturas), pois, como grandes 

investimentos demandam alta capitalização do processo produtivo, há uma espécie de seleção 

no qual apenas aqueles que têm condições (médios e grandes produtores) conseguem investir 

em maquinários e insumos caros, excluindo assim os produtores de baixa renda.  

Essa exclusão gera a pobreza, o que reduz a capacidade das pessoas para usar os 

recursos de modo sustentável, levando-as a exercer maior pressão sobre o meio ambiente.

 Para os produtores que não se encaixaram nos moldes da Revolução Verde, sem 

direito ao financiamento e sem terras favoráveis que permitissem o plantio, as condições 

tornaram-se mais difíceis e ficaram cada vez mais distantes da possibilidade de ingressarem 

no modelo de desenvolvimento econômico implantado no setor agrícola. Assim, o próprio 

sistema ao promover o desenvolvimento, deu origem ao seu contrário, gerando os 

marginalizados do processo de acumulação de capital (NARCISO SHIKI, 1998). 

 A utilização da nova tecnologia somente pelos grandes fazendeiros, lhes permitiu usar 

os próprios lucros para aumentar as suas propriedades através da aquisição de áreas de 

pequenos produtores e o aumento do tamanho das propriedades tornou lucrativo adquirir 

máquinas de grande porte, o que trouxe como conseqüência a queda do emprego rural.      

 A estratégia tecnológica, apoiada nesses princípios técnicos da chamada “Revolução 

Verde”, vem sendo objeto de crítica a revisão pelos que dela foram grandes apologistas em 

passado recente, devido, justamente, a essas conseqüências negativas em termos ambientais e 

sociais.  

 A explicação para tal fato é que a produtividade agrícola dos solos está diretamente 

relacionada à vida dos organismos que os constituem e os fatores que contribuem para sua 

poluição e degradação vão contra a manutenção dos mesmos por meio das monoculturas em 

geral (que promovem uma drástica simplificação e homogeneização dos ecossistemas), do uso 

excessivo e inadequado de produtos agroquímicos (fertilizantes e agrotóxicos) e da crescente 
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mecanização de todas as etapas do processo produtivo (a qual acaba promovendo uma 

progressiva compactação dos solos) (SZMRECSÁNYI, 1994). 

 Portanto, o aumento da produção agropecuária promove a geração de recursos para 

suprir as necessidades de abastecimento do país mas, o mesmo, também altera os 

ecossistemas naturais, podendo causar impactos irreversíveis, caso não se tome os devidos 

cuidados para conservação dos mesmos.  

 A maior contradição de todo esse processo da Revolução Verde é que o 

desenvolvimento e a disseminação desse pacote tinham como discurso o aumento da 

produção e redução da pobreza no mundo.  

Mas, o que se percebe é que além de não reduzir a questão da pobreza, por não levar 

em conta a distribuição de renda e apenas o crescimento econômico, houve uma ampliação 

dos problemas para além da questão social (aumento da exclusão) abrangendo, também, o 

lado ecológico. 

 Essa ampliação dos problemas foi, e está sendo, cada vez mais notado no sentido de 

que a agricultura deixa de ter uma única dinâmica geral e um único setor agrícola, passando a 

ter uma estrutura complexa, heterogênea e multideterminada.  

Começou a haver, a partir daí, uma integração para frente, com a indústria de 

transformação, e para trás, com a indústria de fertilizantes e produtos para a produção 

agrícola.  

Assim, verificou-se um processo ainda maior de atração de agroindústrias para as 

áreas do cerrado o que veio intensificar ainda mais a corrida pela expansão das fronteiras 

agrícolas e, conseqüentemente, da produção, além do aumento da degradação ambiental em 

algumas áreas da região. 

 Mas as novas demandas de uma agricultura equilibrada ecologicamente teriam forte 

impacto no complexo agroindustrial a montante, como a indústria de fertilizantes pois, a 

análise dos resultados dessas experiências levou à formulação da idéia de que para obter 

sucesso e alcançar crescimento rápido na produtividade agrícola, é necessária uma capacidade 

de gerar tecnologias agrícolas adaptadas ecológica e economicamente a cada região. O Brasil 

e, conseqüentemente, o cerrado, requer uma mudança do padrão tecnológico dominante. 

 A grande questão destacada, depois de toda essa discussão que coloca em pauta o 

processo da Revolução Verde (o “berço” do povoamento, do crescimento econômico e da 

degradação das áreas do cerrado), é como mudar de uma trajetória técno-econômica baseada 

na exploração dos recursos naturais – solo, água, biodiversidade, clima – que, uma vez 
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perdido, nunca poderá ser substituído por um que possa levar para uma sociedade futura que 

preserve e conserve estes recursos.  

E para facilitar essa investigação é necessário que se tente identificar a questão mais 

urgente, especialmente em consideração a viabilidade tecnológica como solução ou ameaça e, 

a partir disso, também discutir como compreender de “onde nós estamos” e “para onde 

precisamos ir” para corrigir os problemas ambientais (AYRES, 1998).  

A questão da sustentabilidade, portanto, será necessária para a explicação de como a 

produção de tomate industrial pode impactar negativamente na manutenção da qualidade dos 

recursos ambientais, em se tratando da forma como ocorre o processo produtivo (uso em 

grandes quantidades de insumos químicos e outras tecnologias modernas) e como a busca 

contínua pela maior produtividade, derivada da pressão contratual, vem comportando-se 

frente aos processos de exaustão do meio ambiente nas regiões onde essa cultura se instala. 

 

 
4.2 A QUESTÃO AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM A COMPETITIVIDADE 

INDUSTRIAL 

 

  Foi somente no século XX, especificamente na década de 70 que, no Brasil, a 

preocupação com as questões ambientais  resultou na elaboração e implementação de políticas 

públicas direcionadas para tal objetivo. Nas décadas de 70 e 80, com a intensificação do 

processo de globalização produtiva e financeira da economia mundial, as questões 

relacionadas à competitividade e às questões ambientais tiveram maior destaque; pois foi 

nesse período que houve um aumento da percepção de que a degradação do planeta pode ter 

efeitos irreversíveis e catastróficos. 

 A própria história da industrialização evidencia o papel preponderante do 

desenvolvimento tecnológico no processo de mudanças que ocorreram na economia como um 

todo.   

O crescimento econômico acelerado, baseado no uso intensivo de matérias-primas e 

energia, aumentou a velocidade de utilização de recursos naturais. Esse processo trouxe 

impactos negativos sobre o meio ambiente e os mesmos são resultados de decisões e ações 

passadas que sugerem uma interdependência temporal, revelando as mudanças contínuas e 

evidenciando incertezas em relação ao conhecimento dos impactos ambientais resultantes do 

crescimento econômico (LUSTOSA, 2003, p. 155). 
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 Porém, a utilização da tecnologia em larga escala, por si só, não geraria impactos 

ambientais significativos se fosse desenvolvida considerando os impactos negativos de seu 

uso e se não fosse o efeito escala utilizado pelas grandes atividades produtivas ligadas a 

integração do setor produtor de matérias-primas e o setor de processamento. 

 Segundo a última autora, após uma série de debates sobre os limites ambientais do 

crescimento econômico, percebeu-se que não foi o crescimento que chegou ao seu limite, mas 

o padrão tecnológico até então adotado pelos países industrializados. Esse padrão tecnológico, 

baseado no uso intensivo de matérias-primas e energia pode chegar aos limites, ou seja, ao 

esgotamento desses recursos naturais.   

 A discussão sobre o desenvolvimento tecnológico aqui apontado, ocorre pelo fato de 

que o mesmo é um dos fatores fundamentais que possibilita o crescimento econômico, mas o 

uso dessas tecnologias é, na maioria das vezes, guiado pelos interesses privados com o intuito 

de obter benefícios econômicos em curto prazo. 

 A busca que se faz a partir disso, é a tentativa de induzir a utilização de tecnologias 

que garantam a sustentabilidade do sistema em que determinadas atividades produtivas estão 

instaladas e a tentativa de que, mesmo com o aumento da produção, os níveis de poluição e 

degradação dos recursos naturais sejam reduzidos.  

Porém, “esse é um problema complexo, multidimensional, interdisciplinar e sem uma 

resposta única” (LUSTOSA, 2003, p. 157). Sendo assim, o que se pode afirmar é que essa 

mudança tecnológica em direção a sustentabilidade depende de outros fatores não 

econômicos, como o desenvolvimento de capacidades específicas da firma, infra-estrutura e 

mudanças institucionais. 

 Além disso, segundo Castells (1999, p. 141), “a maioria dos problemas ambientais 

existentes deveria requerer uma transformação dos meios de produção e consumo existentes 

no mundo, bem como, também, mudanças significativas na nossa organização social e de 

nossas vidas pessoais”.  

Essa última afirmação pode ser abstraída no sentido de uma maior preocupação com 

as formas de comportamento do homem em relação à natureza por meio da lógica estrutural e 

institucional atualmente predominante.   

O processo concorrencial das empresas nas mais diversas atividades produtivas 

inseridas no sistema capitalista, passa pela busca constante de diferenciação através da 

inovação e ao ter domínio de uma nova tecnologia aplicada à produção, a empresa tem 

vantagens econômicas sobre os concorrentes.      
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4.2.1 A sustentabilidade no processo de integração agricultura e indústria 

Em princípio, o termo sustentabilidade, segundo Neder e Cleps Jr. (1997), pode ter a 

equivalência do que seria persistir e ter durabilidade das características produtivas de um dado 

sistema onde se insere determinada atividade produtiva. Assim, segundo estes autores “o uso 

comum da palavra sustentável” sugere uma habilidade em manter alguma atividade em face 

de desgastes devido a pressões contínuas e intermitentes a um sistema. Sustentabilidade pode 

ser, de certa forma, a habilidade em manter a produtividade frente a esses processos de 

exaustão ou a choques (CONWAY & BARBIER, 1990).  

 O crescimento das grandes lavouras de monoculturas, traz ao debate, a questão da 

sustentabilidade dentro desse sistema produtivo onde interagem agricultura e indústria 

processadora. 

 Quando trata-se de desenvolvimento sustentável, a realidade da economia não pode 

estar separada do que acontece no meio ambiente pois, em um sistema aberto, a economia é 

influenciada pelo ecossistema e influencia-o também em contrapartida, é uma relação de 

dependência e coexistência.  

O processo econômico implica mudanças qualitativas permanentes e irreversíveis no 

meio ambiente. Um sistema econômico ecologicamente sustentável tem que saber quais as 

possibilidades de se acelerar o processo econômico, aumentando-se a renda (retornos para os 

indivíduos) e mantendo a integridade do meio ambiente (CAVALCANTI, 1998).   

 Dentro deste contexto, de acordo com Neder e Cleps Jr. (1997), os principais fatores 

que podem levar a uma separação dos objetivos econômicos e ambientais são, principalmente, 

além dos aspectos biofísicos do sistema, as condições do sistema de preços relativos aos 

insumos e produtos e a existência de alternativas de investimento. 

 Assim, a discussão da sustentabilidade é basicamente uma forma de entender a relação 

sociedade-natureza, sobretudo a partir do reconhecimento do caráter finito dos recursos 

naturais e da globalização da produção complementar de entropias17 ou das “externalidades” 

(SHIKI, 1997).  

 A sustentabilidade do setor agrícola tem que abranger, eficientemente, não somente o 

lado econômico, mas, também, o lado social que é desejável para o desenvolvimento desse 

setor, além do lado ecológico através da conservação dos recursos naturais e a orientação de 

                                                 
17 Segundo Shiki (1997), essas entropias se manifestam de diversas formas como a degradação do solo, a 
redução da quantidade e qualidade da água, a simplificação do ecossistema e redução da biodiversidade e da 
ocorrência de patógenos e pragas oportunistas. 
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mudanças tecnológicas e institucionais que assegure a satisfação das necessidades humanas de 

maneira continuada para as gerações futuras.  

O desenvolvimento sustentável prevê a conservação dos solos, da água e recursos 

genéticos animais e vegetais, não degradando o meio ambiente, sendo tecnicamente 

apropriado e viável economicamente. 

As indicações do que seria o desenvolvimento sustentável não podem ser as mesmas 

para as diversas regiões do planeta. As formas verificadas em que ocorrem a relação homem-

natureza são muito diferentes entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nestes 

últimos, a questão do desenvolvimento sustentável está intimamente relacionado à 

necessidade de controle da população, eliminação da miséria e aumento da capacidade das 

populações rurais em influenciar e controlar o seu futuro. Ou seja, nesses países, segundo 

Morowitz (1991), a degradação ambiental não é um problema da relação entre as pessoas e 

seus habitats, mas das relações entre as pessoas competindo para ter acesso aos recursos 

produtivos. 

Assim o que se constata é uma forte correlação entre a manutenção da saúde e 

integridade do ecossistema e a melhoria nas condições de vida das populações rurais. Isso faz 

com que, o produtor rural tenha certa dependência de recursos externos como instrumentos de 

irrigação, fertilizantes sintéticos, agrotóxicos e outros produtos, que torna o processo 

produtivo mais oneroso e também torna os sistemas de produção mais vulneráveis a choques e 

forças externas. De acordo com Conway & Barbier (1990), esse aspecto explica a falha na 

adoção através da chamada Revolução Verde, de pacotes tecnológicos baseados em sementes 

híbridas, fertilizantes e pesticidas. 

O termo sustentabilidade, como já foi dito, pode ser, de certa forma, a habilidade em 

manter a produtividade, frente a esses processos de exaustão ou choques, onde os primeiros, 

são geralmente de natureza contínua, incrementais e de ordem de grandeza relativamente 

reduzida, tratando-se de forças previsíveis, mas com efeitos cumulativos. Já os últimos, são 

forças relativamente grandes e imprevisíveis, tais como uma nova praga, uma seca ou um 

súbito aumento nos preços dos insumos. De acordo com essas forças a produtividade do 

sistema pode manter-se, pode diminuir e retornar ao nível ou tendência prévia, pode passar a 

um nível mais baixo ou o sistema pode entrar em colapso (NEDER e CLEPS JR., 1997). 

Sendo assim, o termo determina a persistência ou durabilidade da produtividade do 

sistema de acordo com suas características próprias, da natureza e força dos processos de 

exaustão e choques a que está sujeito e das reações na atividade humana que podem ser 

introduzidas para contrabalançar essas forças. 
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O que ocorre muitas vezes, é que há o sacrifício de uma meta de desenvolvimento 

sustentável (em termos físicos e/ou biológicos) em prol de mais elevada produtividade. Um 

exemplo disso, são os projetos de irrigação em larga escala que podem aumentar a 

produtividade e reduzir a sustentabilidade e equidade. 

Esses trade-offs podem ocorrer mesmo com a adoção de tecnologias que parecem 

benignas no sentido de conservação dos recursos. Um exemplo disso, é a adoção do controle 

biológico de pragas, que é mais sustentável e menos agressivo que o uso de agrotóxicos, 

porém que traz um rendimento mais baixo. 

A abordagem do conceito de eficiência se faz presente nessa discussão devido a 

questão da produtividade que é um dos pontos principais dentro do processo produtivo de 

qualquer sistema. Sendo assim, o conceito de eficiência se baseia na relação 

produção/insumos maximizada, que é o conceito utilizado pelos biólogos e pesquisadores das 

ciências físicas e naturais. Já o conceito de eficiência para os economistas, está baseado na 

eficiência econômica em termos de valor da produção e dos insumos, onde o ponto de 

eficiência econômica máxima seria aquele em que se atingiria o lucro máximo.  

Essa distinção, no que se refere à eficiência, pode ajudar a explicar porque as metas de 

agentes econômicos supostamente racionais nem sempre atendem a objetivos de eficiência 

física.  

Um aspecto que tem que ser levado em conta, e que tem relação direta com a 

racionalidade dos produtores agrícolas, é a existência da apropriação dos elementos naturais 

que participam da produção, com o objetivo de conseguir uma renda diferencial, ou seja, um 

sobrelucro18. Se considerarmos processo produtivos integrados verticalmente, a presença 

dessa renda diferencial não se refere exclusivamente ao setor agropecuário. Ao longo de uma 

cadeia produtiva, os elos com maior capacidade monopólica ou monopsônica tem maior poder 

na formação de preços, na participação do valor agregado total da cadeia e na participação dos 

lucros. Sendo assim, essas características tendem a determinar as técnicas de incorporação dos 

recursos naturais ao processo produtivo (GUTMAN, 1985). 

A forma como os recursos naturais são incorporados ao processo produtivo irá 

depender não somente do enquadramento aos pacotes tecnológicos definidos pelo 

desenvolvimento dos setores produtivos, mas também das condições de operação econômica 

de todo o setor integrado verticalmente, o que inclui também os elos de abastecimento da 

                                                 
18 A renda diferencial seria obtida pelo produtor, se considerarmos o ecossistema como fonte de insumos 
materiais no processo produtivo e que, portanto, incorpora a produção de mercadorias, um componente natural 
cuja produção artificial é total ou parcialmente impossível (GUTMAN, 1985). 
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cadeia. Esse é um dos elementos que não podem deixar de ser analisado quando se vincula a 

dinâmica agroindustrial às questões de sustentabilidade. 

Essa necessidade se faz presente, pois a forma de produção agrícola (de abastecimento 

da agroindústria) é mais ou menos perniciosa ao meio ambiente devido a mesma estar 

condicionada pelas condições da produção industrial, tanto em termos dos da indústria de 

insumos quanto da indústria de processamento. Quando se refere às condições da produção 

industrial de insumos, é óbvia a forma que, desde a Revolução Verde, as alterações dos 

insumos e das funções de produção advindas dessas transformações vem ocasionando 

mudanças profundas nas condições ambientais e isto se dando de uma forma cada vez mais 

sinérgica e com padrões de desequilíbrio cada vez mais alarmantes (NEDER & CLEPS JR., 

1997).  

Todo esse processo mostra que as tecnologias diferem pouco na sua essência em 

termos de sua aplicação para um ou outro agroecossistema, traduzindo-se mais em um padrão 

determinado, em última instância, pela dinâmica de transformação tecnológica da indústria do 

que por sua incompatibilidade com as características ambientais de uma determinada região 

ou ecossistema.  

Já no que se refere à indústria processadora, não se pode negar que a mesma também 

impõe determinantes ao modo de produzir agrícola e que esse fato pode ter uma maior 

importância que os anteriores, já que, em certos aspectos, pode estar ocorrendo um 

deslocamento da posição do centro dinamizador dentro de toda a cadeia agroindustrial em 

direção à indústria processadora. Isso quer dizer que há um condicionamento do modo de 

produzir agrícola, através de imposição, por parte da indústria processadora, em termos de 

padrões de qualidade, redução do grau de liberdade do produtor agrícola e, também, alteração 

das condições de flexibilidade produtiva, o que acaba por trazer implicações no que se refere 

às condições ás condições ambientais (NEDER & CLEPS JR., 1997). 

 Sendo assim, ao se considerar estas últimas questões, é que, em termos da repartição 

do valor agregado, pode ocorrer algumas repercussões nas práticas de produção que venham a 

forçar a utilização de uma ou outra técnica, muitas vezes pressionando o agricultor que está 

integrado a esse conjunto, a desenvolver um determinado tipo de prática tecnológica para 

poder continuar mantendo sua posição no mercado. Sendo assim, os agricultores inserem-se 

numa trajetória que se distancia, cada vez mais, de uma produção sustentável no longo prazo. 
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4.3 OS IMPACTOS AMBIENTAIS DAS PRÁTICAS DA AGRICULTURA MODERNA 

 

Os custos econômicos e ecológicos gerados pela perda de biodiversidade, na maioria da 

vezes, decorre de práticas utilizadas na agricultura moderna. No que se refere aos custos 

ecológicos pode-se destacar a necessidade de utilização de dispendiosos insumos (adubos e 

agrotóxicos), fazendo com que, o sistema agrícola perca a capacidade de sustentar seu 

equilíbrio (fertilidade dos solos e controle de pragas). Os custos ecológicos remetem à 

redução da qualidade do solo, da água e dos alimentos produzidos em decorrência da 

contaminação por agrotóxicos (ALTIERI, 2002).  

Segundo (NEVES, 1996), outra conseqüência da moderna agricultura é o que se pode 

chamar de apropriacionismo, em que a maioria da renda gerada pela unidade agrícola é 

captada pelas empresas fornecedoras de insumos e pelas empresas responsáveis pelo 

processamento, distribuição e comercialização o que acabou por se refletir numa menor 

rentabilidade para o agricultor.  

A apropriação dos recursos naturais, dos meios de produção e das prioridades das 

políticas públicas pela grande empresa agrícola bloqueou o desenvolvimento de outras formas 

de produção, gerando a exclusão social e a pauperização da população rural (VIEIRA & 

MAYORGA, 2003). 

Todo esse processo de modernização agrícola, que adotou um padrão produtivo 

monocultor, teve como reflexos a produtividade das lavouras, mas também, trouxe resultados 

ambientais indesejáveis a destruição das florestas e da biodiversidade genética, a erosão dos 

solos e a contaminação dos recursos naturais e dos alimentos. 

Nesse contexto, Veiga (2000, p. 31) afirma: “[...] a erosão da diversidade biológica só 

poderá ser controlada se houver simultânea retração de atividades que degradam os habitats e 

crescimento das que os conservam ou recuperam”.  

O ser humano como agente modificador da paisagem é responsável por impactos na 

superfície da terra, atuando nos meios físico, econômico e social. Se ele atua em um espaço, 

em um ambiente, deve ter como base o equilíbrio entre ele e seu meio. 

Azevedo (1986, p. 28) refere-se ao desequilíbrio entre o homem e os sistemas, dizendo 

que decorrem [...] da falta de conhecimento das leis e processos que controlam os sistemas 

que se desenvolvem nos ambientes físico, social e econômico, da falta de racionalidade no 

modelo econômico adotado e/ou da falta de visão sobre a problemática social e até do seu 

nível cultural. 
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Um dos recursos naturais mais afetados pela agricultura é sua base física, isto é, o 

solo. A falta de conhecimento das características e propriedades do solo, aliada ao modelo 

monocultor intensivo e ao descaso quanto à sorte das futuras gerações têm levado à 

aceleração da erosão física e biológica dos solos bem como a processos mais agressivos, 

como é o caso da desertificação, presente em algumas áreas do Rio Grande do Sul. 

Assim, se constata que a questão ambiental, além de complexa, exige conhecimentos 

multidisciplinares. O manejo em solos frágeis é extremamente complexo, com várias 

limitações de uso, tudo isso somado a uma baixa produtividade. 

Além da questão ambiental e política, os cuidados com o solo referem-se, também, à 

própria pressão demográfica. Sabe-se que a erosão e a degradação dos solos podem ocorrer 

pela intervenção humana, entretanto, o crescimento populacional, a ocupação humana de 

encostas, as práticas inadequadas de agricultura e pecuária, com o uso abusivo de inseticidas, 

adubos químicos, máquinas inadequadas, construção de estradas, etc. têm contribuído para 

alterações profundas do meio ambiente, incluindo o solo. 

A água também é um fator que sofreu influência da modernização da agricultura, 

contaminada pelo uso de fertilizantes, adubos inorgânicos e agrotóxicos. 

Amstalden (1991), argumenta não ter encontrado leitura estatística representativa 

sobre o índice de agrotóxicos em nossas águas. Isso comprova o descaso com esse problema, 

talvez por uma questão política ou por falta de normas e instituições que  permitam que a 

agricultura cresça dentro de uma outra ótica e que as pessoas tenham uma melhor qualidade 

de vida. 

Ao se falar da inviabilização do sistema produtivo pela deterioração das condições 

naturais, esquecemos de outra face: a dos prejuízos da agricultura moderna que culminam na 

contaminação direta das pessoas (AMSTALDEN, 1991). 

Geralmente essa face é menos comentada, devido aos dados escassos no nosso país e 

também ao fato de muitos envenenamentos ocorrerem por alimentos (carnes ou vegetais), 

água, ou pelo manuseio de agrotóxicos, no caso de quem lida diretamente com os produtos. 

Muitas dessas ocorrências não são registradas, às vezes, pela falta de atendimento médico ou 

por serem consideradas inócuas, uma vez que apresentam doses mínimas de contaminação. 

No entanto, se o nível de qualidade de vida, selecionado como um dos indicadores do 

desenvolvimento mundial, está sendo considerando cada vez de maior importância, é preciso 

atentar para essa contaminação “invisível”. 

Com relação à qualidade de vida, pode-se considerar, também, a introdução de 

espécies vegetais “melhoradas”, cujo sentido é apenas aumentar a produtividade. 
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Entretanto, essas sementes são mais do que simplesmente uma forma de aprimorar a 

produtividade; expressam o poder das estruturas funcionais de grupos de empresários do 

Brasil e do exterior, evidenciado no impacto da modernização e da globalização da atividade 

agrícola. 

As pesquisas se fazem sempre no sentido de intensificar o efeito das inovações 

químicas e/ou mecânicas, geralmente de monopólio de grandes empresas multinacionais, da 

qual a “Revolução Verde” seja, talvez, o maior exemplo (GRAZIANO DA SILVA, 1981). 

Também pesquisam-se novas variedades de sementes que facilitem a colheita 

mecânica ou respondam melhor à adubação química, com a finalidade de que empresas, 

geralmente multinacionais, venham a se expandir. 
Considerando os fatores sociais, econômicos e ambientais impactantes que atuam 

sobre a questão rural, Amstalden (1991, p. 50-51) conclui que os principais problemas devem-

se aos seguintes fatos: 

 
1) a tecnologia utilizada é reducionista e desconsidera as intrincadas relações do meio 
ambiente, sendo por isso agressiva acarretando graves perdas, além de não controlar 
eficientemente problemas, mantendo a lavoura sob dependência do sistema industrial 
que lhe é exógeno; 
2) no caso brasileiro a situação agrava-se na medida em que a tecnologia foi 
desenvolvida para realidades ecológicas e sociais do primeiro mundo e foi introduzida 
aqui sem considerar-se essa diversidade. O resultado é, portanto maior dependência e 
menor eficiência; 
3) o custo dessa agricultura é muito alto, beneficiando os grupos já capitalizados e 
excluindo os demais. O custo ainda é muito grande do ponto de vista energético, já 
que há grande utilização de recursos não-renováveis; 
4) a agricultura industrial é monopolista. De um lado se monopoliza a produção por 
parte de grandes proprietários rurais beneficiados pela disponibilidade de capital; e do 
outro se monopoliza a tecnologia por parte de grandes grupos empresariais. Nota-se 
que o monopólio produtivo agrava os desequilíbrios sociais e o monopólio técnico 
mantém a dependência do país às importações elevadas e confere aos detentores da 
tecnologia um poder econômico e político sobre o Brasil; 
5) há um grande domínio da pesquisa e o seu direcionamento para a  manutenção do 
modelo agrícola vigente. Isso inviabiliza soluções e técnicas mais adaptadas e menos 
agressivas. 

 

Mesmo que a modernização da agricultura tenha atingido, direta ou indiretamente, 

todo o país, processou-se de forma extremamente seletiva, privilegiando os territórios, as 

culturas e os segmentos socioeconômicos mais rapidamente suscetíveis à organização de uma 

atividade científico-técnica (ELIAS, 1996). 
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5 ASPECTOS GERAIS DA CADEIA PRODUTIVA DE TOMATE 

INDUSTRIAL 
 

A partir da eficiência econômica e da competitividade da cadeia produtiva do tomate 

industrial no Brasil, será analisado como ocorre a relação produtor–indústria processadora; 

principalmente no que refere-se à utilização dos contratos, do tipo de tecnologia empregada e 

do impacto da produção em termos ambientais, a partir desses últimos elementos. 

A sua importância segue no sentido de que esta cultura movimenta outras indústrias 

como a de insumos, embalagens, máquinas agrícolas e equipamentos de irrigação. Além 

disso, o tomate como matéria-prima para as indústrias de derivados como molhos, catchup, 

extratos, etc., é fonte de renda de um grande número de agricultores nas regiões produtoras. 

O desempenho da cadeia agroindustrial do tomate teve uma aceleração a partir da 

década de 90, em que a indústria de cunho inicialmente caseiro, passou a contar com novas 

tecnologias adaptadas a produção e processamento do tomate, além de um sistema integrado 

de produção com especialização da mão-de-obra que funciona até hoje. 

No caso do tomate industrial no Brasil, os contratos refletiriam uma parceria dinâmica 

entre empresas transnacionais e pequenos produtores em que ambos beneficiar-se-iam sem 

sacrificar os seus direitos.  

Os produtores teriam mercado para seus produtos e garantiriam, através de contratos, 

o acesso a modernas tecnologias, o que levaria ao melhor desempenho e à melhoria da 

qualidade dos produtos. Em contrapartida, tem-se, também, uma série de elementos 

relacionados aos riscos do processo produtivo, devido a questões naturais que ocasionam 

perdas no processo produtivo e, conseqüentemente, prejuízos que são arcados exclusivamente 

pelo agricultor.  
 

 

5.1 ASPECTOS GERAIS DA CULTURA DO TOMATE INDUSTRIAL 
 

 Historicamente, o tomateiro é originário do Peru, Equador e Bolívia. Já foi cultivado 

no México e daí levado para a Europa onde, no século XVIII, já era largamente consumido. O 

emprego do tomate como alimento é universal e seu cultivo em termos mundiais chega a 

cerca de 3,18 milhões de hectares, com uma produção estimada de 89,2 milhões de toneladas, 

e desse total 25,4 milhões destinam-se ao processamento nos principais países produtores: 

Estados Unidos, Itália, Grécia, Turquia, Brasil e Rússia (SILVA e GIORDANO, 2000). 
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 O tomateiro é uma planta de grande adaptação climática, o que faz com que seja 

produzido em quase todos os Estados brasileiros sob dois tipos básicos: o espaldeirado 

(envarado) e o rasteiro. 

 No primeiro tipo usam-se varas (geralmente bambu) que vão servir de apoio à planta. 

Nesse processo, os frutos precisam ter aparência saudável, que agrade ao consumidor e, para 

atingir tal ponto demandam mais mão-de-obra, especialmente nas podas, na pulverização e na 

colheita, aumentando seu custo de produção. Todo esse processo destina-se à produção do 

tipo chamado “tomate de mesa”. 

 No segundo tipo denominado rasteiro, os tomates têm crescimento definido e as 

plantas desenvolvem-se rente ao solo. Este caso é mais indicado para produções em larga 

escala, em que os frutos são direcionados para as indústrias processadoras. Sendo assim, é 

possível a utilização de colheita mecanizada, a qual, já vem sendo utilizada em Minas Gerais 

e Goiás (BRANDÃO & LOPES, 2001). 

 Desde 1996, a cultura do tomate para processamento industrial vem passando por 

grandes transformações, entre as quais destacam-se a mecanização do transplante das mudas e 

da colheita; uso intensivo de cultivares híbridas e melhoria global do sistema de produção.  

Devido a essas mudanças, o que se verificou foi o aumento da produtividade média a 

partir de 1997 e como exemplo pode-se citar os Estados de Goiás e Minas Gerais, onde a 

produtividade média é superior a 70 toneladas por hectare, e assim, nota-se a viabilidade da 

cultura economicamente. 

 Contudo, o tomateiro é uma cultura extremamente exigente em insumos para uma boa 

colheita e tal fato torna a cultura muito dispendiosa para o produtor. Segundo Smorigo (2001), 

“dos insumos utilizados na tomaticultura, destacam-se os defensivos agrícolas, que são 

consumidos em larga escala” e a média da utilização desses produtos para uma cultura de 

tomate ser bem conduzida sem maiores contratempos, é de 35% de defensivos agrícolas 

(agrotóxicos), 20% de adubos químicos e orgânicos e 10% de sementes, ficando o restante 

para irrigação e outros insumos. 

 A partir daí, nota-se alguns problemas que merecem atenção, como a grande variedade 

de pragas, o uso excessivo de agrotóxicos, excesso de perdas pós-colheita e o grande consumo 

de água dos pivôs centrais (SILVA & GIORDANO, 2000). 

 Por ser uma das hortaliças mais processadas em todo o mundo, o tomate industrial, de 

acordo com Brandão & Lopes (2001, p. 378), coloca-se dentro de alguns parâmetros de 

qualidade estabelecidos por legislação, que variam de país para país. “Geralmente esses 

parâmetros incluem: o grau de brix do concentrado, a contagem de filamentos de fungos, a cor 
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(principalmente os teores de vermelho, cinza, preto e amarelo), a ausência de conservantes 

químicos, e a tolerância a resíduos de fertilizantes e pesticidas”.  

 Assim, para que se chegue a um elevado grau de qualidade, o que se verifica na cadeia 

de tomate industrial é que o controle de qualidade concentra-se, principalmente, na fase da 

produção (pré-industrial). Isto ocorre por meio da escolha correta da cultivar apropriada para 

o processamento industrial, do uso correto de fertilizantes, da redução dos agrotóxicos ao 

nível mínimo tolerado como resíduo, da colheita e, por fim, do controle industrial da 

qualidade (excluir tomates de má qualidade, evitar conservantes químicos) (BRANDÃO & 

LOPES, 2001).  

 
Há outros fatores a serem considerados na qualidade e no suprimento do produto 
básico. A fonte de água do cultivo deve ser pura, sem poluição e as águas residuais 
devem ser despejadas em rios e riachos de bom volume, pois mesmo tratadas, 
carregam pequenas quantidades de defensivos agrícolas, que poderão poluir pequenos 
cursos de água”... e também, tem-se que considerar, “a importância, para as cadeias 
agroindustriais, da questão da preservação ambiental, cuja legislação estabelece 
punição aos acidentes de degradação ambiental. (BRANDÃO e LOPES, 2001, p. 
284).   

 

 De um modo geral, o que ocorre na cultura do tomate para processamento industrial é 

que este exige um alto nível tecnológico e intensiva utilização de máquinas nas várias 

operações que fazem parte do cultivo como: preparo do solo, semeadura, adubação, irrigação, 

pulverização, capinas e colheitas.  

Essas lavouras são assim instaladas, preferencialmente, em áreas de topografia suave, 

com solos leves (boa distribuição das frações granulométricas; areia, silte e argila), profundos 

e permeáveis visando favorecer essas operações mecanizadas (VILELA, 2005). 

Portanto, a cultura do tomate industrial, apesar de muito dispendiosa, é muito 

lucrativa, já que com todo o investimento que o agricultor tem que realizar, ao se propor 

produzir tal cultura, ainda, assim, arriscam-se nesse processo produtivo.   

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DA CADEIA DE TOMATE INDUSTRIAL NO BRASIL E SEU 

PROCESSO MIGRATÓRIO 

 

 A cadeia de tomate industrial no Brasil estende-se por vários Estados brasileiros os 

quais, abrigam inúmeros centros produtores e processadores e apesar de ser, originalmente, 

uma indústria do tipo caseira, o processamento do tomate para fins industriais vem nos 
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últimos 30 anos experimentando um notável crescimento e um grande incremento na 

produção tanto agrícola como industrial, estendendo-se mundialmente (BRANDÃO e 

LOPES, 2001). 

 Ainda segundo esses últimos autores, esse crescimento se deu através do aumento da 

produção de tomate para processamento industrial que passou de 12 milhões de toneladas, na 

década de 70, para 19 milhões, em 1985.  

Essa transformação de indústria caseira para indústria em grande escala, verificou-se 

pelo aumento da demanda de alimentos preparados nas mais diversas formas, do tomate 

processado aos purês vendidos em supermercados.  

 
Tabela 3. Principais países produtores e produção mundial de tomate para 
processamento (valores em 1.000 toneladas) 

ANO  

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

EUA 8.804 10.493 10.235 10.348 9.135 8.522 11.728 

Itália 9.505 3.668 3.535 3.535 3.665 4.484 4.900 

Turquia 832 1.070 1.920 1.920 1.145 1.815 1.800 

Espanha 967 1.279 916 916 990 1.182 1.480 

Grécia 1.028 1.111 1.178 1.178 1.183 1.262 1.200 

Brasil 715 794 930 930 1.096 1.017 1.100 

Portugal 501 865 831 831 722 988 996 

Chile 488 733 822 822 600 867 900 

China 500 600 550 550 480 780 900 

Canadá 467 521 524 454 453 510 480 

Tunísia 200 254 435 565 362 470 720 

Outros 1.150 7.330 7.185 2.910 2.758 2.825 3.388 

Produção Mundial 25.157 28.718 29.061 24.959 22.589 24.722 29.592 

Fonte: Arbej (1998); Tomato News (http://www.interlog.fr/tomato/tableau.htm) apud SILVA e GIORDANO 
(2000).  

 

 

Levando-se em conta a produção de tomate para processamento industrial mundial e 

fazendo-se uma comparação dos níveis nacionais com este último, verifica-se que o Brasil 

está entre os maiores produtores mundiais, pois em 1990, produziu 935 mil toneladas, em 

uma área de 27 mil hectares; em 1991 teve uma queda, mas voltou a recuperar-se em 1994. 

(SILVA & GIORDANO, 2000). 

http://www.interlog.fr/tomato/tableau.htm


 115

A América do Norte até 1996, era o principal grupo de países produtores de tomate 

industrial em termos mundiais e responderam por cerca de 44% da produção total, segundo 

Costa (1998). Porém, os EUA, nesse total, responderam por 41,4%. Na América do Sul, o 

Brasil, seguido do Chile, era o principal produtor até esse período. 

O Brasil conseguiu em 1999, cultivar em uma área de 20 mil hectares (inferior a de 

1990), uma produção aproximada de 1,3 milhão de toneladas, ou seja, um aumento de 

produtividade (SILVA & GIORDANO, 2000). 

A produção mundial de tomate em 2001 foi de 103,2 milhões de toneladas, sendo que 

28,8% desse total foi de tomate para a indústria, ou seja, 29.721.600 toneladas. Os EUA e a 

Itália foram os grandes produtores de tomate industrial do período no mundo. 

 

TABELA 4 – Área, produtividade e produção de tomate nos principais países e 
estimativa da quantidade mundial para indústria, 2002  

Países Área (ha) Produtividade (kg/há) Produção  
(em toneladas) 

Participação na   
Produção Mundial (%) 

China 974.462 26.134 25.466.211 23,57 

Estados Unidos  164.000 62.500 10.250.000 9,49 

Turquia  225.000 40.000 9.000.000 8,33 

Índia  500.000 17.000 8.500.000 7,87 

Itália  130.000 53.846 7.000.000 6,48 

Egito  180.721 35.019 6.328.720 5,86 

Espanha  60.800 59.211 3.600.000 3,33 

Brasil  61.998 57.998 3.595.730 3,33 

Irã  110.000 27.273 3.000.000 2,78 

México  75.000 28.000 2.100.000 1,94 

Grécia  38.500 51.948 2.000.000 1,85 

Rússia  142.000 13.732 1.950.000 1,80 

Chile  20.000 60.000 1.200.000 1,11 

Portugal  18.000 62.889 1.132.000 1,05 

Ucrânia  105.000 10.476 1.100.000 1,02 

Usbequistão  28.000 35.714 1.000.000 0,93 

Outros Países  1.164.445 17.886 20.827.005 19,28 

Total  3.998.219 27.024 108.049.666 100,00 
Fonte: FAO - Production YearBook, Roma, 2003 v. 56 
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 No ano de 2002, a China era responsável por 23,57% de todo o volume de tomate 

industrial produzido no mundo, seguido pelos EUA com 9,49% de participação. Porém, 

quando se compara o volume de produção dos dois países o que se percebe é que a China 

apesar de ter produzido 25.466.211 toneladas da cultura, a área plantada foi da ordem de 

974,462 hectares, gerando uma produtividade de 26,13 toneladas por hectare; enquanto os 

EUA apresentaram uma produtividade de 62,5 toneladas por hectare, ou seja, superior em 

139,15% em relação à produtividade chinesa. 

 A Turquia, no mesmo período, teve produção inferior apenas em 13,89%, se 

comparada com a produção dos EUA, apesar da área plantada ter sido superior em 27,11% 

que a deste último país, o que gerou uma produtividade 43,75% inferior ao mesmo.  

 O Brasil em 2002 era o oitavo produtor mundial de tomate industrial com um volume 

de produção de 3.595.730 toneladas, numa área correspondente a 61.998 hectares e, 

consequentemente, com uma produtividade de aproximadamente 58 toneladas por hectare. 

Segundo Camargo et al (2006), no período que corresponde a 1990 a 2005 a produção 

de tomate industrial aumento em torno de 44,5% numa área média de 60 mil hectares 

plantados. Nesse período a produtividade saiu de 37,1 mil quilos por hectare para 56,7 mil 

quilos por hectare. 

 

Quadro 3 - Produção de tomate industrial dos principais países produtores em 2006 e 
2007, em toneladas 

 

Países 

 

2006 

Participação na 

produção mundial (%) 

 

2007 

Participação na 

produção mundial (%) 

Estados Unidos 9.675.000 31,8 11.400.000 33,9 

China 4.300.000 14,1 4.900.000 14,6 

Itália  4.200.000 13,8 4.500.000 13,4 

Irã 1.870.000 6,1 1.800.000 5,3 

Turquia 1.400.000 4,6 1.700.000 5,1 

Espanha 1.580.000 5,2 1.650.000 5,0 

Brasil 1.150.000 3,8 1.250.000 3,7 

Outros países 6.287.000 20,6 6.400.000 19 

Produção 30.462.000 100 33.660.000 100 

Fonte: Vilela, 2007 (Embrapa Hortaliças) – Apresentação Power Point - Adaptado pela autora 

 

Comparando os anos de 2006 e 2007 para a produção de tomate industrial no mundo, 

os EUA ocupam o primeiro lugar no ranking dessa cultura. No ano de 2006 a produção foi de 
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9.675.000 toneladas, o que correspondeu a uma participação de 31,8% do total produzido. Já 

no ano de 2007 essa participação cresceu para o total de 33,9%, com uma produção de 

11.400.000 toneladas. O que, comparativamente à produção chinesa, foi superior em 55,5% 

em 2006 e 57% em 2007, em nível de volume produzido. 

A China nesses períodos produziu 4.300.000 toneladas e 4.900.000 toneladas, 

respectivamente, o que correspondeu a 14,1% de participação na produção mundial em 2006 e 

14,6% em 2007. 

Os outros países, maiores produtores, como a Itália, Irã, Turquia e Espanha em 2006 

participavam com 29,7% do total da produção mundial e com 28,8% em 2007. 

O Brasil ocupou nesse mesmo período de 2006-2007, o sétimo lugar no ranking, com 

1.150.000 e 1.250.000 toneladas, um crescimento da ordem de 8,7%, porém, a participação do 

país em nível mundial caiu de 3,8% em 2006 para 3,7% em 2007. 

 
Tabela 5 - Área cultivada e produção de tomate industrial nas principais regiões 
produtoras do Brasil 

SP PE+BA MG+GO TOTAL Produtividade   

ANO Ha Ton Ha  Ton Ha ton Ha Ton Ton/ha 

1970 13.891 152.000 - - - - 13.891 152.000 10,94 

1975 20.400 250.000 - - - - 20.400 250.000 12,25 

1980 16.890 450.000 675 135.000 - - 17.565 585.000 33,30 

1985 10.350 350.000 6.500 215.000 - - 16.850 565.000 33,53 

1990 8.260 297.000 12.422 338.000 6.410 300.000 27.092 935.000 34,51 

1991 7.620 301.000 6.877 291.000 5.050 168.000 19.547 760.000 38,88 

1992 7.250 287.000 4.485 190.000 9.980 230.000 21.715 707.000 32,56 

1993 5.690 238.000 5.200 180.000 6.314 273.000 17.204 691.000 40,16 

1994 6.380 275.000 5.836 212.000 6.184 253.000 18.400 740.000 40,22 

1995 5.560 267.000 6.000 235.000 6.000 258.000 17.560 760.000 43,28 

1996 4.560 226.000 6.350 259.000 5.950 265.000 16.860 750.000 44,48 

1997 4.407 322.000 8.600 160.000 9.300 613.000 22.307 1.096.000 49,13 

1998 4.550 210.000 6.600 130.000 11.130 680.000 22.280 1.020.000 45,78 

1999 4.300 238.000 2.850 106.000 13.400 951.000 20.550 1.295.000 63,02 

2000 2.040 141.000 1.370 65.000 11.450 787.500 14.860 1.059.500 71,30 

2001 1680 122.200 1.350 54.000 12.100 962.000 15.130 1.138.000 75,21 

2002 2.750 142.000 1.200 60.000 14.300 1.082.000 18.250 1.284.000 70,36 

2003 4.299 297.470 980 26.900 15.255 1.202.270 19.535 1.526.640 78,15 

2004 4.250 296.060 480 16.800 13.288 1.048.000 17.135 1.360.860 79,42 

Fonte: Embrapa Hortaliças, In: http://www.cnph.embrapa.br/sistprod/tomate/index.htm 

http://www.cnph.embrapa.br/sistprod/tomate/index.htm
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 Percebe-se que entre 1970 e 1985, basicamente, o estado de São Paulo apresentava a 

maior parte das áreas destinadas à produção da cultura do tomate. A partir de 1990, houve um 

processo de crescimento da área plantada no geral das regiões, o que acabou por gerar um 

processo acelerado de crescimento ainda maior.  

A produção de tomate para processamento industrial no Brasil teve sua origem em 

Pernambuco, no início do século XX e acabou por impulsionar, a partir da década de 50, a 

produção dessa cultura no Estado de São Paulo e com isso viabilizou a implantação de um 

grande número de agroindústrias. 

 Na década de 80, a cultura expandiu-se em direção à Região Nordeste (Pernambuco e 

Bahia) e desde 1990, atingiu a Região Centro-Oeste em que, em ambas as regiões, isso se deu 

em virtude das condições climáticas favoráveis existentes. 

 Ao se comparar as regiões produtoras de tomate industrial do país, pode-se perceber, 

gradualmente, uma tendência de migração da produção de tomate industrial que inicialmente 

desenvolveu-se no estado de São Paulo, como um dos maiores produtores dessa cultura até 

1985.  

A partir dessa data se iniciou um processo de migração para a região nordeste 

(Pernambuco e Bahia, especificamente) e a partir de 1990 nota-se a participação mais 

acentuada do Eixo Goiás - Minas Gerais na produção nacional de tomate industrial. 

 A partir de 1990, a participação do Eixo Goiás – Minas Gerais ocorreu de forma 

expressiva com índices de produção comparados com os das maiores áreas produtoras. Em 

1990 a produção de tomate industrial em São Paulo era de 297.000 toneladas, numa área de 

8.260 hectares, nas áreas produtoras do Nordeste a produção foi de 338.000 e a área plantada 

foi de 12.422 hectares e no Eixo Goiás - Minas Gerais a produção foi de 300.000 em uma área 

de 6.410 hectares.  

A mudança na configuração da produção de tomate industrial no Brasil é vista, a partir 

desses dados, principalmente em nível de produtividade quando se comparam as três áreas 

produtoras.   

O Eixo Goiás - Minas Gerais comparativamente tem, nesta data, uma produção 

superior a do estado de São Paulo, numa área inferior, o que mostra ganhos de produtividade 

da ordem de 21,74%, já que o Estado de São Paulo apresentou produtividade de 36 toneladas 

por hectare, enquanto no Eixo Goiás - Minas Gerais a produtividade foi de 46 toneladas por 

hectare.    

Em comparação com a região Nordeste do país, o Eixo Goiás - Minas Gerais, apesar 

de ter um volume de produção inferior, com 300.000 toneladas contra 338.000 da região 
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concorrente, a área utilizada para essa produção no Eixo Goiás - Minas Gerais foi inferior, 

mostrando a partir daí, ganhos de produtividade da ordem de 41,3%, sendo 27 toneladas por 

hectare de produtividade da região Nordeste contra 46 toneladas por hectare do Eixo Goiás - 

Minas Gerais. 

 No início da década de 90 é que se observou o crescimento do Complexo 

Agroindustrial do tomate para processamento no Brasil. Esse processo foi devido ao aumento 

do consumo do tomate na forma de purês, extratos, molhos e outros produtos. e essa grande 

aceitação do tomate e seus derivados, que teve início no século XX, foi resultado da 

popularização e expansão dos fast foods e o ingresso de novas indústrias de molhos prontos. 

 No Brasil, a produção de tomate industrial (ou tomate rasteiro) no início da década de 

90 concentrou-se na região Sudeste, sendo São Paulo o maior estado produtor detendo 35% 

da produção nacional. O Nordeste neste mesmo período detinha 25% da produção nacional. A 

partir de 1995, o cenário da produção de tomate industrial no Brasil começa a modificar-se.   

 Minas Gerais começa a destacar-se como o 2º maior estado produtor brasileiro. Mas, o 

Nordeste, principalmente o Estado de Pernambuco, ainda era o líder até 1996, com uma 

produção de 250.000 toneladas ao ano.     

O Estado de Goiás teve o crescimento da produção dessa cultura em nível gradual e 

em 1996 já ocupava o 3º lugar com a produção de 262.275 toneladas, tudo isso, derivado do 

processo de expansão agrícola ocorrido nas áreas de cerrado. 

Na década de 90, a expansão da agroindústria de tomate ocorreu em novas regiões, 

especialmente nas áreas de cerrado dos estados de Goiás e de Minas Gerais. Nessas áreas, a 

expansão aconteceu da mesma maneira da expansão de outras culturas: boas condições 

climáticas, disponibilidade de terras mais baratas, além de água para irrigação e da logística 

da região com a proximidade dos grandes centros de consumo, como o Sudeste e Sul (MELO, 

1993). 

Essa produção altamente mecanizada, do plantio à colheita, foi implementada em larga 

escala a partir de 1997, com processos racionais de produção por meio da integração, aliados, 

também, a uma melhor especialização da mão-de-obra e do uso de cultivares híbridas. 

A partir daí, foram várias as modificações ocorridas na cadeia agroindustrial do 

tomate, principalmente nas áreas produtoras dos estados de Goiás e Minas Gerais: 

– Introdução de novas tecnologias de manejo; 

– Colheita mecanizada; 

– Grandes produtores; 

– Uso de cultivares híbridas; 
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De acordo com dados da Embrapa Hortaliças19, na Região Centro-Oeste, em 1991, 

foram cultivados apenas 5.000 hectares, mas em 1998 foram cultivados mais de 11.000 

hectares. 

Neste último ano citado (1998), a produtividade média das lavouras localizadas no 

Triângulo Mineiro e cerrado de Goiás foi de 61 toneladas por hectare, que foi superior à 

média nacional de 46 toneladas por hectare. Já em 1999, a área destinada à produção de 

tomate industrial foi de 13.400 hectares na soma dos Estados de Minas Gerais e Goiás com 

produtividade média de 63 toneladas por hectare (SILVA e GIORDANO, 2000).  

De acordo com o programa de televisão Globo Rural do dia 14/10/01, a produtividade 

das lavouras de tomate industrial de Minas e Goiás já atingiu médias que estão entre as mais 

altas do mundo, em torno de 90 toneladas por hectare. 

A partir do ano 2000, as áreas de cerrado de Goiás e Minas Gerais passaram a 

destacar-se como as áreas mais importantes da produção de tomate industrial do país 

concentrando 77% da área plantada, sendo ainda seguido por São Paulo com 14% e pelo 

Nordeste com 9% (MELO, 2001). 

Nesse novo cenário de produção do tomate rasteiro e seu processamento, o que notou-

se foi a presença de empresas agrícolas e agroindústrias de grande porte que faziam uso de 

avanços tecnológicos visando altos rendimentos da produção e economia de custos do 

processo produtivo. 

No período entre 1999 a 2001, segundo Tavares (2002), a produção nacional de 

tomate superou 3 milhões de toneladas/ano, em que 40% desse total foi destinado ao 

segmento da indústria para produção de derivados; e a área plantada atingiu, nesse mesmo 

período, quase 40 mil hectares, onde a região Sudeste foi responsável por 41% do total, o que 

foi produzido pelo estado de São Paulo. 

 Já em 2004 os valores de produção e área plantada foram, respectivamente, para o 

estado de São Paulo 142.000 toneladas numa área de 2.750 hectares, ou seja, uma 

produtividade média de 51,6 toneladas por hectare. Para o Nordeste (Pernambuco e Bahia) a 

produção foi de 60.000 toneladas e a área de 1.200 hectares, sendo a produtividade média de 

50 toneladas por hectare. Enquanto para o Eixo Goiás-Minas Gerais a produção foi de 

1.082.000 toneladas numa área de 14.300 hectares, produtividade de 76 toneladas por hectare. 

   Essas informações evidenciam o crescimento da participação do Eixo Goiás-Minas 

Gerais na produção nacional e a migração dessa cultura para essas áreas de cerrado.   

                                                 
19 Site: www.embrapahortalicas.gov.br 
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A partir desses dados, nota-se também que a produtividade desse Eixo em comparação 

com as outras áreas produtoras do país foi superior para o mesmo período de 2004, 46,80 

toneladas por hectare enquanto o Estado de São Paulo teve uma produtividade de 35,96 

toneladas por hectare colhido e os estados do Nordeste 27,21 toneladas por hectare. 

O caminho percorrido pela produção e processamento de tomate industrial no Brasil, 

tem passado pelas regiões Nordeste, Sudeste e, hoje, está estacionada na sua maioria na região 

Centro-Oeste. Esse movimento ocorreu por uma diminuição da produção e área plantada 

nessas regiões anteriormente consideradas tradicionais no plantio do tomate. 
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Tabela 6. Quantidade produzida, área plantada e área colhida da lavoura temporária de tomate (de mesa e industrial): um 
comparativo Brasil, Centro-Oeste e Goiás de 1990 a 200420 

BRASIL CENTRO-OESTE GOIÁS  

 

ANO 

Produção  

(toneladas) 

Área plantada 

(hectare) 

Área colhida 

(hectare) 

Produção  

(toneladas) 

Área plantada 

(hectare) 

Área colhida 

(hectare) 

Produção  

(toneladas) 

Área plantada 

(hectare) 

Área colhida 

(hectare) 

1990 2.260.871 61.533 60.869 347.477 7.586 7.571 320.400 6.911 6.896 

1991 2.343.811 61.039 60.862 285.621 6.602 6.493 249.706 5.821 5.715 

1992 2.141.345 52.850 52.210 186.525 4.328 4.215 169.190 3.904 3.791 

1993 2.348.498 54.554 53.734 233.972 4.889 4.848 218.912 4.454 4.454 

1994 2.688.570 62.186 61.939 289.613 5.971 5.921 271.565 5.451 5.451 

1995 2.715.016 62.322 62.054 257.377 5.271 5.164 237.002 4.654 4.653 

1996 2.648.627 71.570 70.976 292.795 5.769 5.767 273.031 5.228 5.228 

1997 2.717.965 66.162 65.052 414.427 7.351 7.349 391.091 6.780 6.780 

1998 2.784.111 64.709 63.901 359.190 6.187 6.182 331.813 5.568 5.568 

1999 3.305.053 66.112 65.634 818.285 11.730 11.727 788.984 11.073 11.073 

2000 3.004.797 56.866 56.720 739.468 10.861 10.827 712.448 10.201 10.196 

2001 3.013.363 57.663 57.491 768.393 11.160 11.125 742.182 10.549 10.514 

2002 3.652.923 62.647 62.520 976.279 13.067 13.067 951.410 12.512 12.512 

2003 3.708.602 63.611 63.479 1.038.067 13.684 13.681 1.016.188 13.196 13.193 

2004 3.515.567 60.365 60.152 893.927 11.855 11.854 871.945 11.384 11.384 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal in: www.ibege.gov.br 

                                                 
20 Os dados da tabela 3 são dados referentes a produção de tomate total, não havendo separação entre tomate de mesa e tomate industrial.  

http://www.ibege.gov.br/
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Na tabela 3, a análise ocorre por meio de um comparativo da produção do estado de 

Goiás em relação à produção brasileira e do Centro-Oeste entre os anos de 1990 a 2004, onde 

o que se percebe é que a quase totalidade da produção de tomate industrial do Centro-Oeste 

ocorre no estado de Goiás e que, em relação á produção nacional, produziu-se, em 1990, em 

torno de 14% do volume total e que em 2004 esse percentual foi de 25%.  

 No ano de 1990, a produtividade média da cultura de tomate industrial no estado de 

Goiás foi de 46,46 toneladas por hectare, o que foi superior às produtividades nacional e do 

Centro-Oeste, com 37,14 toneladas por hectare e de 45,89 toneladas por hectare, 

respectivamente. Já em 2004, esses valores mudaram para 58,24 toneladas por hectare para a 

produtividade nacional, 75,41 para o Centro-Oeste e 76,59 toneladas por hectare para o estado 

de Goiás.  

Tal fato ocorreu devido, principalmente, ao grande processo de transferência das 

unidades processadoras de tomate, que antes se localizavam em outros estados, para o estado 

de Goiás. Sendo assim, o estado de Goiás passou a ocupar, a partir de 1998, o primeiro lugar 

no ranking da produção de tomate industrial em comparação com o Centro-Oeste e, também, 

em relação ao Brasil.   

Portanto, o comportamento da cadeia agroindustrial do tomate no Brasil vem dando 

margem para que a cultura continue em total desenvolvimento, até porque, existe um mercado 

em crescimento e há a presença de grandes empresas no ramo de semi-processados, 

principalmente no Estado de Goiás, como a Unilever Best Foods, Quero, Brasfrigo, Círio e 

Produtos Dez, por exemplo. 

 

Tabela 7 - SAFRA 1998 – Informação de Colheita - Dezembro de 1998 
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Carmo do Rio Verde 8 8 8 60000 480 400,00 10

Goianésia 120 120 120 60000 7200 74,00 4

Itapaci 470 470 470 60000 28200 75,00 27

Nova Glória 170 170 170 60000 10200 70,00 10

Uruana 85 85 85 40000 3400 75,00 2

Inhumas 60 60 60 83333 5000 80,00 1
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Itaberaí 30 30 30 70000 2100 160,00 1

Santa Bárbara de Goiás 40 40 40 50000 2000 160,00 2

Bela Vista De Goiás 30 30 30 55000 1650 80,00 1

Guapó 60 60 60 55000 3300 70,00 1

Hidrolândia 50 50 50 50000 2500 70,00 1

Trindade 100 100 100 70000 7000 120,00 6

Cristalina 550 550 550 75000 41250 70,00 1

Luziânia 150 150 150 75000 11250 70,00 2

Montividiu 170 170 170 70000 11900 65,00 2

Rio Verde 230 230 230 70000 16100 65,00 2

Santa Helena De Goiás 30 30 30 65000 1950 65,00 1

Acreúna 120 120 120 58000 6960 65,00 2

Edealina 100 100 100 60000 6000 65,00 3

Jandaia 18 18 18 60000 1080 65,00 1

Paraúna 300 300 300 65000 19500 65,00 13

São João Da Paraúna 13 13 13 65385 850 60,00 1

Bom Jesus De Goiás 33 33 33 50000 1650 50,00 1

Caldas Novas 40 40 40 70000 2800 62,00 1

Morrinhos 240 240 240 70000 16800 70,00 7

Piracanjuba 50 50 50 60000 3000 65,00 3

Pontalina 130 130 130 60000 7800 70,00 3

Cristianópolis 80 80 80 60000 4800 70,00 1

Orizona 60 60 60 60000 3600 75,00 1

São Miguel do P. Quatro 30 30 30 60000 1800 75,00 1

Silvânia 200 200 200 60000 12000 75,00 2

Vianópolis 50 50 50 60000 3000 75,00 2

Total 3817 3817 3817 65151 247120 - 116

Fonte: IBGE/DERE/CO - DIPEQ  -  GO /GCEA  - GO Data de Referencia:Dezembro de 1998 -Supervisão 
Estadual de Pesquisas Agropecuárias - LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Relatório Por 
Produto  - Culturas  

 

Ao procedermos a análise da produção e área plantada/colhida com o tomate industrial 

em Goiás em 1998, o município de Cristalina colocava-se como o maior produtor com uma 

área total de 550 hectares plantados e colhidos, uma produção de 41.250 toneladas e o 

rendimento médio de 60 toneladas por hectare.  

Este município foi seguido, nesse mesmo período, pelo município de Itapaci, com uma 

área de 470 hectares plantados/colhidos, um volume de produção 28.200 toneladas, com uma 

produtividade de 60 toneladas por hectare, mesmo nível de rendimento de Cristalina. 
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Porém, a grande diferença está no número de produtores envolvidos no processo de 

produção nos dois maiores municípios. Em Cristalina, apenas um produtor foi responsável 

pela maior produção dentro do Estado, contra 27 produtores do município de Itapaci, o que 

demonstra o caráter não homogêneo da produção de tomate industrial, que possui tanto 

grandes como pequenos produtores em nível de área utilizada para produção da cultura, mas, 

muitas vezes, com o mesmo grau de utilização de inovações tecnológicas voltadas ao 

processo produtivo.  

Dentre os municípios produtores de tomate industrial observou-se que  Inhumas, 

apesar de não enquadrar-se como um dos maiores produtores no ano de 1998, é o que possuía 

maior nível de produtividade do estado, 83,33 toneladas por hectare plantado. 

Ainda analisando o mesmo período, percebeu-se que os maiores produtores, além de 

Cristalina e Itapaci, eram os municípios de Paraúna com 300 hectares plantados e 19.500 

toneladas, Morrinhos com 240 hectares e 16.800 toneladas colhidas.  E Rio Verde com 230 

hectares e 16.100 toneladas. Os outros 27 (vinte e sete) municípios produtores do Estado, têm 

uma média de área plantada de 68 hectares e a produção em média é foi de 4.639,63 toneladas 

colhidas. 

Uma mudança no cenário da produção de tomate industrial no Estado de Goiás, pode 

ser notado ao se analisar os outros anos que se seguem, onde a produção da cultura tem uma 

intensificação nos municípios inicialmente produtores e, também, muitas vezes, começa a  

sofrer uma mudança de localização devido às novas tecnologias que surgiram no decorrer dos 

anos. 

Tabela 8 - SAFRA 1999 – Informação de Colheita - Outubro de 1999 

  Área (Ha)     

 

Microrregião/Município 
Plantada Colhida

Total 

Destinada 

à Colheita

Rendimento 

Médio 

Esperado     

( Kg/Ha ) 

Produção 

Esperada   

( Ton ) 

Preço 

Médio 

Pago ao 

Produtor  

( R$ ) 

Número 

de 

Produ-

Tores 

Crixás 4 4 4 50000 200 80,00 1

Itapirapuã 150 150 150 55000 8250 100,00 3

Matrinchã 71 71 71 64789 4600 100,00 2

Ceres 5 5 5 60000 300 80,00 1

Goianésia 120 120 120 60000 7200 74,00 4

Itapaci 300 300 300 65000 19500 75,00 21

Nova Glória 300 300 300 60000 18000 75,00 15
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Uruana 120 120 120 60000 7200 70,00 2

Inhumas 60 60 60 75000 4500 80,00 1

Itaberaí 120 120 120 60000 7200 170,00 3

Mossâmedes 9 9 9 60000 540 100,00 1

Santa Bárbara de Goiás 40 40 40 50000 2000 80,00 2

Guapó 85 85 85 60000 5100 160,00 1

Hidrolândia 60 60 60 60000 3600 60,00 1

Trindade 150 150 150 60000 9000 270,00 4

Cidade Ocidental 400 400 400 75000 30000 80,00 1

Cristalina 1575 1575 1575 90000 141750 85,00 6

Luziânia 220 220 220 90000 19800 85,00 1

Montividiu 500 500 500 85000 42500 80,00 8

Rio Verde 1000 1000 1000 91000 91000 80,00 12

Santa Helena de Goiás 29 29 29 85000 2465 79,00 1

Edealina 100 100 100 60000 6000 80,00 3

Palmeiras de Goiás  350 350 350 60000 21000 80,00 7

Paraúna 800 800 800 70000 56000 27,00 20

São João da Paraúna 13 13 13 64615 840 27,00 1

Cachoeira Dourada 100 100 100 40000 4000 80,00 2

Goiatuba 700 700 700 70000 49000 70,00 1

Itumbiara 100 100 100 45000 4500 70,00 2

Morrinhos 600 600 600 70000 42000 85,00 21

Piracanjuba 228 228 228 80000 18240 60,00 7

Pontalina 240 240 240 60000 14400 80,00 8

Vicentinópolis 110 110 110 72000 7920 70,00 2

Orizona 60 60 60 60000 3600 70,00 1

São Miguel do P. Quatro 30 30 30 60000 1800 70,00 1

Silvânia 100 100 100 55000 5500 70,00 2

Campo Alegre de Goiás 73 73 73 88000 6424 60,00 4

Catalão 220 220 220 100000 22000 70,00 8

018 - Quirinópolis  75 75 75 65000 4875 80,00 1

Total Do Estado 9142 9142 9142 75249 687929 - 182

Fonte: IBGE/DERE/CO - DIPEQ  -  GO /GCEA  - GO Data de Referencia: Outubro de 1999, Supervisão Estadual de 
Pesquisas Agropecuárias - LSPA - Levantamento Sistemático Da Produção Agrícola, Relatório Por Produto  - Culturas  
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No ano de 1999, a produção de tomate industrial no estado começa a ser ampliada em 

alguns municípios e a mudar sua localização, buscando novas áreas produtoras.  

 Diferentemente do ano de 1998, em que apenas quatro municípios, Cristalina, Itapaci, 

Paraúna e Rio Verde, eram os maiores produtores do Estado, com uma média de área plantada 

de 387,5 hectares plantados/colhidos, no ano de 1999 esse panorama começa a mudar.  

Neste período a área plantada/colhida chega até 1.575 hectares no município de 

Cristalina com uma produção de 141.750 toneladas, que é seguido por outros nove 

municípios: Rio Verde, Paraúna, Goiatuba, Morrinhos, Montividiu, Cidade Ocidental, 

Palmeiras de Goiás, Itapaci e Nova Glória, respectivamente, na ordem de maior área plantada 

e produção na safra de 1999. 

 O município de Cristalina, neste ano, consolidou-se como o maior produtor da cultura 

de tomate industrial em Goiás, com um aumento de 186,36% na área plantada, 243,64% na 

produção e 20% de ganho de produtividade, que no ano de 1998 era de 75 toneladas por 

hectare e no ano de 1999 passou para 90 toneladas por hectare plantado/colhido.  

Todo esse resultado foi ainda mais surpreendente, pois foi alcançado com apenas 6 

(seis) produtores no município, enquanto outros municípios, como Itapaci, possuía 21 

produtores; Morrinhos, também com 21 produtores; Paraúna, com 20 produtores; Nova 

Glória, com 15 produtores; e Rio Verde, com 12 produtores; porém, com área e produção 

inferiores as de Cristalina.  

 A produtividade da cultura de tomate industrial que no ano de 1998 chegou a máxima 

de 83,33 toneladas por hectare, no ano de 1999 chegou a 100 toneladas por hectare no 

município de Catalão, apesar do mesmo não ser, assim como o município de Inhumas em 

1998, um dos maiores produtores do estado no período com apenas 220 hectares 

plantados/colhidos e uma produção de 22.000 toneladas.  

 

Tabela 9 - SAFRA 2000 – Área, Produção, Rendimento Médio, Preços Médios e Número 
de Produtores segundo Municípios e Microrregiões do estado de Goiás 
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Itapirapuã 150 150 55000 8250 100,00 3 
Jussara 115 115 70000 8050 100,00 2 
Matrinchã 360 360 70000 25200 100,00 3 
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Niquelândia 126 126 75000 9450 80,00 1 
Ceres 5 5 60000 300 80,00 1 
Goianésia 120 120 60000 7200 102,00 4 
Itapaci 600 600 65000 39000 75,00 30 
Nova Glória 300 300 60000 18000 75,00 10 
São Luiz do Norte 140 140 75000 10500 82,00 3 
Uruana 120 120 60000 7200 70,00 2 
Inhumas 150 150 100000 15000 200,00 2 
Itaberaí 400 400 70000 28000 97,00 10 
Itaguari 20 20 75000 1500 120,00 1 
Anicuns 15 15 60000 900 120,00 1 
Santa Barbara de Goiás 40 40 50000 2000 250,00 2 
Trindade 250 250 60000 15000 120,00 5 
Cristalina 850 850 75000 63750 90,00 5 
Corumbá de Goiás 30 30 30000 900 200,00 1 
Vila Propício 50 50 60000 3000 102,00 1 
Montividiu 500 500 80000 40000 80,00 6 
Rio Verde 1000 1000 80000 80000 80,00 5 
Santa Helena de Goiás 100 100 80000 8000 80,00 1 
Edealina 130 130 60000 7800 90,00 4 
Palminópolis 13 13 66923 870 48,00 1 
Paraúna 600 600 80000 48000 48,00 25 
Morrinhos 800 800 80000 64000 90,00 21 
Piracanjuba 460 460 81000 37260 95,00 14 
Pontalina 240 240 80000 19200 90,00 10 
Cristianópolis 80 80 70000 5600 80,00 1 
Orizona 100 100 60000 6000 80,00 2 
São Miguel do Passa Quatro 80 80 70000 5600 80,00 1 
Vianópolis 30 30 70000 2100 80,00 1 
Campo Alegre de Goiás 30 30 80000 2400 70,00 2 
Quirinópolis 100 100 80000 8000 80,00 1 
Total Do Estado 8104 8104 73794 598030 - 182 

Fonte: IBGE/DERE/CO - DIPEQ  -  GO /GCEA  - GO Data de Referencia:Novembro de 2000, Supervisão Estadual de 
Pesquisas Agropecuárias - LSPA - Levantamento Sistemático Da Produção Agrícola, Relatório Por Produto  - Culturas  
  

No ano de 2000, o geral dos municípios produtores do estado teve uma sensível queda 

na produção e área plantada. O maior município produtor deixa de ser Cristalina e passa a ser 

Rio Verde com a manutenção de 1.000 hectares plantados/colhidos em relação ao ano 

anterior, porém com uma queda na produção da ordem de 12,09%, saindo de um total de 

91.000 toneladas produzidas em 1999 para 80.000 toneladas em 2000, uma queda na 

produtividade que saiu de 90 toneladas por hectare para 80 toneladas por hectare.  

 Outro ponto a ser analisado, no que se refere ao município de Rio Verde, foi que o 

mesmo alcançou no ano de 2000, o primeiro lugar na produção de tomate industrial, porém, 
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com um número de produtores inferior ao ano anterior. Enquanto no ano de 1999 o município 

possuía 12 produtores especializados na cultura do tomate industrial, no ano de 2000 esse 

número caiu para 5 produtores apenas. O que evidencia ainda mais o uso de novas tecnologias 

por parte dos produtores e uma maior expansão da cultura no município, porém com uma 

maior especialização dos produtores envolvidos. 

 Em Cristalina, a queda na área plantada/colhida foi da ordem de 46,03%, enquanto a 

produção teve uma queda de 55,03% e a produtividade voltou para a média do ano de 1998, 

75 toneladas por hectare, já tendo atingido em 1999 uma média de 90 toneladas por hectare 

plantado/colhido.  

O município também verificou uma redução na quantidade de produtores que no ano 

anterior era de 6 no total e no ano de 2000 passou para 5 produtores, evidenciando a redução 

na área plantada com tomate industrial no município. 

 Esses dois municípios foram seguidos no ano de 2000 por Morrinhos com 800 

hectares de área plantada/colhida, 64.000 toneladas de produção e um rendimento médio de 

80 toneladas por hectare; Paraúna de Itapaci com 600 hectares plantados e uma produção 

respectivamente de 48.000 e 39.000 toneladas. 

 Os outros municípios produtores que também enquadravam-se como maiores do 

Estado na cultura do tomate industrial no ano de 2000 foram: Montevidiu, Piracanjuba, 

Itaberaí, Matrinchã e Nova Glória. Porém, Piracanjuba teve o maior índice de produtividade 

no período com uma média de 81 toneladas por hectare, em relação a uma média de 70 

toneladas por hectare dos outros quatro municípios. 

 

Tabela 10 - SAFRA 2001 – Área, Produção, Rendimento Médio e Preços Médios 
segundo Municípios e Microrregiões do Estado de Goiás 
Microrregião/ Municípios Área 

Plantada 

Àrea 

Colhida 

Produção 

(ton) 

Rendimento 

Médio (Kg/Ha) 

Preço Médio 

(R$) 

Rio Vermelho      

Goiás 132 132 10560 80000 180 

Total da Micro 132 132 10560 80000 180 

Ceres      

Carmo do Rio Verde 15 15 900 60000 80 

Goianésia 290 290 17400 60000 83 

Itapaci 500 500 32500 65000 80 

Nova Glória 400 400 24000 60000 90 

Rubiataba 30 30 1920 64000 81 

Santa Rita do Novo Destino 140 140 10500 75000 82 
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Sao Luiz do Norte 140 140 10500 75000 100 

Total da Micro 1515 1515 97720 65571 85,14 

Anápolis      

Itaberaí 400 400 24000 60000 150 

Itaguari 20 20 1500 75000 150 

Total da Micro 420 420 25500 135000 300 

Anicuns      

Anicuns 15 15 1050 70000 140 

Santa Barbara De Goiás 30 30 1800 60000 150 

Total da Micro 45 45 2850 65000 145 

Goiânia      

Guapó 85 85 4250 50000 150 

Hidrolândia 50 50 2500 50000 150 

Trindade 250 250 17500 70000 180 

Total da Micro 385 385 24250 56666 160 

Entorno de Brasilia      

Cristalina 1135 1135 102150 90000 85 

Luziânia 700 700 56000 80000 100 

Vila Propício 50 50 3000 60000 100 

Total da Micro 1885 1885 161150 76666 95 

Sudoeste de Goias      

Montividíu 500 500 40000 80000 100 

Rio Verde 600 600 48000 80000 80 

Santa Helena de Goiás 60 60 4800 80000 81 

Total da Micro 1160 1160 92800 80000 87 

Vale do Rio Dos Bois      

Edealina 130 130 10400 80000 90 

Palmeiras de Goiás 170 170 13600 80000 90 

Palminópolis 24 24 1920 80000 100 

Paraúna 220 220 15400 70000 80 

Sao João da Paraúna 25 25 1750 70000 100 

Total da Micro 569 569 43070 76000 92 

Meia Ponte      

Morrinhos 892 892 80280 90000 95 

Piracanjuba 400 400 32000 80000 85 

Pontalina 317 317 26945 85000 95 

Vicentinópolis 198 198 16435 83005 55 

Total da Micro 1807 1807 155660 84501 82,5 
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Pires do Rio      

Orizona 100 100 6000 60000 80 

São Miguel do Passa Quatro 80 80 4800 60000 80 

Silvânia 150 150 9000 60000 80 

Total da Micro 330 330 19800 60000 80 

Total Goiás 8248 8248 633360 76790 108 

Fonte: IBGE/DERE/CO - DIPEQ  -  GO /GCEA  - GO Data de Referencia: Janeiro de 2002, Supervisão Estadual de 
Pesquisas Agropecuárias -  LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Relatório Por Produto  - Culturas  
 

 No ano de 2001, o município de Cristalina volta ao lugar de primeiro produtor com 

1.135 hectares plantados/colhidos e uma produção de 102.150 toneladas. Neste ano, o 

município de Luziânia, que nos períodos anteriores não se destacava entre os maiores 

produtores da cultura de tomate industrial do estado de Goiás, passa a plantar 700 hectares 

com a cultura, com uma produção de 56.000 toneladas produzidas e uma produtividade média 

de 81 toneladas por hectare, concorrendo diretamente com Morrinhos que plantou 892 

hectares e cuja produção foi de 80.280 toneladas, o que gerou uma produtividade 90 toneladas 

por hectare.  

Porém, Luziânia foi o município melhor colocado no ranking do período no que se 

refere aos municípios de Rio Verde, Montividiu, Itapaci, Nova Glória, Itaberaí, Piracanjuba e 

Pontalina que, no período de 1998-2000, foram melhores colocados em relação a Luziânia, 

cuja maior produção atingida foi no ano de 1999, com 220 hectares plantados/colhidos, uma 

produção de 19.800 toneladas e com uma produtividade de 90 toneladas por hectare; um dos 

índices mais elevados do período, o que no ano de 2001 cai para 80 toneladas por hectare, 

uma queda de 11,11% no nível de produtividade alcançado. 

Rio Verde deixa, então, se ser o primeiro colocado na produção de tomate industrial 

do Estado no ano de 2001, para o terceiro colocado, porém, mantém seu nível de 

produtividade de 80 toneladas por hectare, mas com uma queda na produção e área plantada. 

A produção do município que era de 80.000 toneladas no ano de 2000 caiu para 48.000 

toneladas no ano de 2001, uma queda de 40%. Já  a área plantada/colhida também seguiu a 

mesma proporção de queda de 40%, saindo de 1.000 hectares para 600 hectares. 
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Tabela 11- SAFRA 2002 – Área, Produção, Rendimento Médio e Preços Médios segundo 
Municípios e Microrregiões do estado de Goiás 
Microrregião/ Municípios Área 

Plantada 

Àrea 

Colhida 

Produção 

(ton) 

Rendimento 

Médio (Kg/Ha) 

Preço Médio 

(R$) 

Porangatu           

Niquelândia 270 270 18900 70000 90

Uruacu 80 80 4800 60000 90

Total da Micro 350 350 23700 67714 90

Ceres           

Barro Alto 52 52 3120 60000 90

Carmo do Rio Verde 40 40 2400 60000 100

Goianésia 198 198 11880 60000 90

Itapaci 600 600 36000 60000 90

Nova Glória 600 600 36000 60000 90

São Luiz do Norte 20 20 1200 60000 90

Total da Micro 1510 1510 90600 60000 91,67

Anápolis           

Itaberaí 1600 1600 144000 90000 90

Itaguari 20 20 1500 75000 180

Total da Micro 1620 1620 145500 89814 135

Anicuns           

Anicuns 32 32 2800 87500 150

Santa Bárbara de Goias 30 30 1800 60000 250

Total da Micro 62 62 4600 74193 200

Goiânia           

Guapó 75 75 4500 60000 160

Hidrolândia 60 60 3600 60000 130

Trindade 300 300 27000 90000 200

Total da Micro 435 435 35100 80689 163,33

Entorno de Brasília           

Cristalina 1000 1000 90000 90000 100

Luziânia 650 650 58500 90000 100

Total da Micro 1650 1650 148500 90000 100

Sudoeste de Goiás           

Montividíu 300 300 24000 80000 85

Rio Verde 460 460 36800 80000 85

Santa Helena de Goiás 50 50 4000 80000 85

Total Da Micro 810 810 64800 80000 85

Vale do Rio dos Bois           
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Acreúna 200 200 16000 85 1360000

Edealina 130 130 11700 95 1111500

Palmeiras de Goiás 200 200 16000 90 1440000

Palminópolis 20 20 1600 90 144000

Paraúna 250 250 17500 90 1575000

Total da Micro 800 800 62800 78500 89,66

Meia Ponte           

Morrinhos 850 850 76500 90 6885000

Piracanjuba 1040 1040 93600 85 7956000

Pontalina 192 192 17280 90 1555200

Vicentinópolis 300 300 24000 100 2400000

Total da Micro 2382 2382 211380 88740 88,92

Pires do Rio           

Gameleira de Goiás 160 160 12800 105 1344000

Orizona 165 165 11550 95 1097250

São Miguel do Passa Quatro 25 25 2000 100 200000

Silvânia 180 180 14400 100 1440000

Vianópolis 140 140 11200 100 1120000

Total da Micro 670 670 51950 77537 100,12

Catalão           

Ipameri 14 14 840 110 92400

Total da Micro 14 14 840 60000 110

Total Goiás 10303 10303 839770 81507 96,55

Fonte: IBGE/DERE/CO - DIPEQ  -  GO /GCEA  - GO Data de Referencia: Janeiro de 2003, Supervisão Estadual de 
Pesquisas Agropecuárias - LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Relatório por Produto  - Culturas. 

 

No ano de 2002, o panorama volta a mudar; porém, os maiores municípios produtores 

permanecem basicamente inalterados, mudando apenas a colocação de cada um no ranking da 

produção de tomate industrial no Estado de Goiás, que passou para a seguinte ordem: Itaberaí, 

Cristalina, Pirancanjuba, Morrinhos, Luziânia, Itapaci, Nova Glória e Rio Verde. Sendo que 

Itapaci e Nova Glória com a mesma área plantada e volume de produção, 600 hectares 

plantados/colhidos e 36.000 toneladas. 

Itaberaí desponta de um total de 400 hectares e produção de 24.000 toneladas 

produzidas em 2001 para 1.600 hectares plantados/colhidos e 144.000 toneladas produzidas 

no ano de 2002, um crescimento de área de 300% e de produção de 500%. 

Consequentemente, a produtividade também teve crescimento nesse período, saindo de 60 

toneladas por hectare para 90 toneladas por hectare, um crescimento de 50%.   



 134

Segundo a Seplan21, o tomate apresentou variação na produção de 28,19% em 2002, 

expansão de 19,00% na área plantada e 7,72% em produtividade. Este resultado se deve 

principalmente à indústria de atomatados, atividade que tem importância na indústria de 

transformação goiana.  

 

Tabela 12 - Área plantada, colhida, produção e rendimento médio de tomate, segundo os 
municípios do Estado de Goiás - 2003 – 2004 

2003  2004  

Municípios  
Área 

plantada 

(ha)  

Área 

colhida 

(ha)  

Produção (t) 

Rend. 

Médio 

(kg/ha)  

Área 

plantada 

(ha)  

Área 

colhida 

(ha)  

Produção 

(t)  

Rend. 

Médio 

(kg/ha) 

ESTADO DE GOIÁS  13.196  13.193 1.016.188 77.024 11.384 11.384  871.945 76.594 

Abadiânia  20  20 900 45.000 25 25  1.250 50.000 

Acreúna  50  50 4.250 85.000 - -  - - 

Água Limpa  54  54 6.318 117.000 - -  - - 

Alexânia  50  50 2.000 40.000 40 40  1.800 45.000 

Anápolis  50  50 2.250 45.000 80 80  4.800 60.000 

Anicuns  62  62 4.300 69.355 60 60  4.100 68.333 

Araçu  15  15 750 50.000 20 20  1.000 50.000 

Avelinópolis  20  20 1.000 50.000 20 20  1.000 50.000 

Barro Alto  52  52 3.120 60.000 - -  - - 

Bonfinópolis  200  200 7.600 38.000 250 250  11.250 45.000 

Brazabrantes  75  75 6.150 82.000 110 110  9.000 81.818 

Buriti Alegre  120  120 2.400 20.000 120 120  2.400 20.000 

Campestre de Goiás  15  15 750 50.000 20 20  1.000 50.000 

Campo Alegre de Goiás  90  90 5.400 60.000 200 200  16.000 80.000 

Campo Limpo de Goiás  30  30 1.200 40.000 35 35  1.470 42.000 

Carmo do Rio Verde  10  10 300 30.000 - -  - - 

Catalão  30  30 1.800 60.000 120 120  7.200 60.000 

Caturaí  15  15 750 50.000 20 20  1.000 50.000 

Ceres  10  10 300 30.000 10 10  300 30.000 

Cocalzinho de Goiás  10  10 500 50.000 15 15  750 50.000 

Corumbá de Goiás  25  25 1.250 50.000 75 75  3.750 50.000 

Cristalina  2.039  2.039 173.315 85.000 1.535 1.535  138.150 90.000 

Cristianópolis  -  - - - 40 40  3.000 75.000 

Damolândia  15  15 750 50.000 15 15  750 50.000 

                                                 
21 Disponível em http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewcad.asp?id_cad=1120&id_not=6  
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Edealina  130  130 11.700 90.000 130 130  11.700 90.000 

Edéia  31  31 2.170 70.000 - -  - - 

Formosa  10  10 400 40.000 10 10  400 40.000 

Gameleira de Goiás  260  260 12.200 46.923 325 325  18.300 56.308 

Goianápolis  150  150 6.750 45.000 120 120  6.000 50.000 

Goianésia  198  198 11.880 60.000 400 400  36.000 90.000 

Goianira  20  20 1.000 50.000 20 20  1.000 50.000 

Goiás  137  137 10.960 80.000 140 140  11.200 80.000 

Goiatuba  -  - - - 100 100  7.000 70.000 

Guapo  75  75 6.050 80.667 105 105  8.400 80.000 

Hidrolândia  130  130 10.400 80.000 118 118  9.440 80.000 

Indiara  -  - - - 80 80  6.400 80.000 

Inhumas  70  70 4.800 68.571 147 147  11.000 74.830 

Ipameri  -  - - - 93 93  6.975 75.000 

Ipiranga de Goiás  -  - - - 100 100  6.000 60.000 

Itaberaí  1.610  1.610 144.500 89.752 1.020 1.020  81.000 79.412 

Itaguari  20  20 1.500 75.000 30 30  2.700 90.000 

Itaguaru  20  20 1.000 50.000 20 20  1.000 50.000 

Itapaci  514  514 41.120 80.000 220 220  17.600 80.000 

Itapuranga  30  30 1.200 40.000 30 30  1.200 40.000 

Itauçu  15  15 750 50.000 15 15  750 50.000 

Jaraguá  60  60 3.600 60.000 - -  - - 

Leopoldo de Bulhões  280  280 13.600 48.571 280 280  15.000 53.571 

Luziânia  580  580 47.600 82.069 15 15  525 35.000 

Matrinchã  80  80 5.600 70.000 63 63  4.410 70.000 

Maurilândia  50  50 4.250 85.000 - -  - - 

Montividiu  96  96 8.160 85.000 - -  - - 

Morrinhos  870  870 77.000 88.506 1.220 1.220  108.500 88.934 

Nazário  20  20 800 40.000 20 20  1.000 50.000 

Nerópolis  30  30 1.500 50.000 30 30  1.440 48.000 

Niquelândia  282  282 21.150 75.000 - -  - - 

Nova Glória  400  400 32.000 80.000 - -  - - 

Nova Veneza  20  20 1.000 50.000 20 20  1.000 50.000 

Orizona  120  120 9.000 75.000 150 150  11.100 74.000 

Ouro Verde de Goiás  40  40 2.000 50.000 30 30  1.500 50.000 

Ouvidor  20  20 1.400 70.000 45 45  2.250 50.000 

Padre Bernardo  3  - - - - -  - - 

Palmeiras de Goiás  120  120 9.600 80.000 250 250  20.000 80.000 
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Palminópolis  20  20 1.600 80.000 - -  - - 

Paraúna  100  100 7.000 70.000 - -  - - 

Petrolina de Goiás  40  40 2.000 50.000 25 25  1.350 54.000 

Piracanjuba  1.040  1.040 93.600 90.000 1.040 1.040  93.600 90.000 

Pirenópolis  110  110 7.700 70.000 100 100  6.000 60.000 

Planaltina  8  8 400 50.000 8 8  400 50.000 

Pontalina  123  123 11.070 90.000 123 123  11.070 90.000 

Rio Verde  337  337 28.645 85.000 - -  - - 

Rubiataba  20  20 600 30.000 20 20  600 30.000 

Santa Bárbara de Goiás  70  70 3.400 48.571 70 70  3.400 48.571 

Santa Cruz de Goiás  40  40 2.400 60.000 23 23  1.720 74.783 

Santa Rita do Novo 

Destino  
164  164 11.480 70.000 220 220  19.800 90.000 

Santa Rosa de Goiás  6  6 270 45.000 6 6  270 45.000 

Santo Antônio da Barra  50  50 4.000 80.000 - -  - - 

Santo Antônio de Goiás  15  15 600 40.000 20 20  1.000 50.000 

São Francisco de Goiás  15  15 750 50.000 18 18  900 50.000 

São João D’Aliança  8  8 240 30.000 8 8  240 30.000 

São Luiz do Norte  127  127 9.525 75.000 - -  - - 

São Miguel do Passa 

Quatro  
25  25 1.750 70.000 25 25  1.850 74.000 

São Patrício  -  - - - 12 12  360 30.000 

Silvânia  495  495 30.650 61.919 430 430  26.250 61.047 

Taquaral de Goiás  10  10 400 40.000 15 15  750 50.000 

Terezópolis de Goiás  30  30 1.500 50.000 25 25  1.125 45.000 

Trindade  350  350 29.500 84.286 330 330  27.500 83.333 

Turvânia  -  - - - 530 530  40.000 75.472 

Uruaçu  137  137 10.275 75.000 - -  - - 

Vianópolis  180  180 12.600 70.000 80 80  6.000 75.000 

Vicentinópolis  128  128 10.240 80.000 100 100  7.000 70.000 

Fonte: IBGE - Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005.  
Nota: Cultura irrigada  
 

 Ao se analisar os anos de 2003 e 2004 para a produção de toamte industrial, verificou-

se um aumento significativo na produção e área plantada/colhida com a cultura. Em se 

tratando dos municípios com área acima de 150 hectares plantados no ano de 2003, começam 

a se destacar os municípios que antes não eram considerados produtores significativos de 

tomate industrial no Estado de Goiás, pois tinham produção incipiente como é o caso dos 

municípios de Goianápolis, Goianésia, Bonfinópolis, Gameleira de Goiás, Leopoldo de 
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Bulhões, Niquelândia, Trindade e Silvânia, sendo que este último saiu de uma média de 

157,50 hectares plantados/colhidos e a média de 10.225 toneladas produzidas com a cultura 

de tomate industrial para 495 hectares e 30.650 toneladas no ano de 2003. 

 O município de Silvânia no ano de 2004 manteve-se mais ou menos estável em termos 

de produção e área plantada, porém com uma sensível queda da ordem de 14,36% na 

produção e 13,13% na área plantada.  

 Porém, esta queda também foi observada entre os maiores municípios produtores, que 

no período eram os municípios de Cristalina, Itaberaí e Piracanjuba, sendo que apenas este 

último manteve a produção e área plantada nos anos de 2003 e 2004. 

Cristalina teve uma pequena queda na produção de 173.315 toneladas de tomate 

industrial em 2003, para um total de 138.150 toneladas da cultura em 2004, porém com um 

aumento de produtividade de aproximadamente 6%, saindo de 85 toneladas por hectare para 

90 toneladas por hectare.   

Itaberaí, além de uma queda na produção e área plantada, teve também queda na 

produtividade, de aproximadamente 90 toneladas por hectare para cerca de 80 toneladas por 

hectare. Isso ocorreu devido a uma queda na área plantada da ordem de 36,65%, enquanto a 

produção de 2003 para 2004 caiu 43,94%, uma queda superior da produção em relação à 

redução da área. 

De acordo com pesquisa do IBGE, em 2004, Goiás foi o principal produtor de tomate 

do País, responsável por 24,80% da produção nacional e 97,54% da produção da região 

Centro-Oeste. Predomina o cultivo do tomate rasteiro, destinado à industrialização, com 

produção de 872 mil toneladas. A área colhida foi de 11.384 hectares e produtividade média 

de 77 kg/ha. Os municípios de Cristalina, Morrinhos, Piracanjuba, Itaberaí e Turvânia são os 

maiores produtores de tomate do Estado, com 52,90% da produção. Esses bons resultados 

deveu-se, principalmente, às indústrias de molho de tomate, condimentos e conservas, 

atividade com importância na indústria goiana. 
 

Tabela 13 - Área plantada, área colhida, produção e rendimento médio de tomate, 
segundo os municípios no ano de 2005 
Municípios  Área plantada (há) Área colhida (ha) Produção (t)  Rend. Médio (kg/ha)  

ESTADO DE GOIÁS  10.792  10.792  776.030 71.908  

Abadiânia  25  25  1.250 50.000  

Acreúna  50  50  2.500 50.000  

Alexânia  45  45  2.025 45.000  

Anápolis  60  60  3.300 55.000  
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Anicuns  80  80  5.200 65.000  

Araçu  20  20  1.000 50.000  

Avelinópolis  20  20  1.000 50.000  

Bonfinópolis  200  200  9.000 45.000  

Brazabrantes  60  60  4.200 70.000  

Buriti Alegre  130  130  2.470 19.000  

Campestre de Goiás  20  20  1.000 50.000  

Campo Limpo de Goiás  30  30  1.200 40.000  

Carmo do Rio Verde  35  35  1.050 30.000  

Catalão  80  80  4.000 50.000  

Caturaí  20  20  1.000 50.000  

Ceres  10  10  300 30.000  

Cocalzinho de Goiás  15  15  750 50.000  

Corumbá de Goiás  75  75  3.750 50.000  

Cristalina  1.010  1.010  88.880 88.000  

Damolândia  20  20  1.000 50.000  

Edealina  150  150  13.500 90.000  

Formosa  10  10  400 40.000  

Gameleira de Goiás  440  440  25.250 57.386  

Goianápolis  120  120  6.000 50.000  

Goianésia  400  400  38.000 95.000  

Goianira  20  20  1.000 50.000  

Goiás  140  140  11.200 80.000  

Goiatuba  85  85  6.375 75.000  

Indiara  160  160  11.200 70.000  

Inhumas  147  147  10.260 69.796  

Itaberaí  1.620  1.620  129.000 79.630  

Itaguari  30  30  2.700 90.000  

Itaguaru  20  20  1.000 50.000  

Itapaci  40  40  2.400 60.000  

Itapuranga  25  25  750 30.000  

Itauçu  15  15  750 50.000  

Jandaia  100  100  8.000 80.000  

Leopoldo de Bulhões  280  280  15.000 53.571  

Luziânia  437  437  4.245 9.714  

Matrinchã  63  63  4.410 70.000  

Morrinhos  780  780  68.250 87.500  

Nazário  20  20  1.200 60.000  
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Nerópolis  30  30  1.440 48.000  

Nova Glória  50  50  3.000 60.000  

Nova Veneza  30  30  1.800 60.000  

Orizona  120  120  9.600 80.000  

Ouro Verde de Goiás  25  25  1.250 50.000  

Ouvidor  40  40  2.000 50.000  

Palmeiras de Goiás  256  256  23.040 90.000  

Palminópolis  150  150  13.500 90.000  

Paraúna  100  100  8.000 80.000  

Petrolina de Goiás  35  35  2.100 60.000  

Piracanjuba  500  500  45.000 90.000  

Pirenópolis  100  100  6.000 60.000  

Planaltina  8  8  400 50.000  

Pontalina  130  130  11.700 90.000  

Rialma  20  20  600 30.000  

Rio Verde  60  60  3.600 60.000  

Rubiataba  20  20  600 30.000  

Santa Bárbara de Goiás  60  60  4.200 70.000  

Santa Isabel  150  150  9.000 60.000  

Santa Rita do Novo 

Destino  
145  145  13.050 90.000  

Santa Rosa de Goiás  6  6  300 50.000  

Santo Antonio de Goiás  20  20  1.200 60.000  

Santo Antonio do 

Descoberto  
2  2  70 35.000  

São Francisco de Goiás  5  5  250 50.000  

São João D’Aliança  8  8  240 30.000  

São Miguel do P. Quatro  40  40  3.000 75.000  

São Patrício  20  20  600 30.000  

Silvânia  500  500  31.500 63.000  

Taquaral de Goiás  20  20  1.200 60.000  

Terezópolis de Goiás  25  25  1.125 45.000  

Trindade  330  330  25.400 76.970  

Turvânia  340  340  30.000 88.235  

Vianópolis  140  140  10.500 75.000  

Vicentinópolis  200  200  15.000 75.000  

Fonte: IBGE. Dados preliminares - Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica 
- 2005. Nota: cultura irrigada.  



 140

Ao analisar os dados da cultura do tomate industrial para o ano de 2005, em termos de 

área, produção e rendimento médio, o que se percebe é que os municípios de Itaberaí e 

Cristalina mantêm certo nível de estabilidade nas suas posições como primeiros produtores do 

estado, além, também, de manterem seus níveis de produtividade.  

Porém, o município de Itaberaí, neste período, teve uma produção 60,4% superior a 

produção de Cristalina, mas com um menor índice de produtividade de 79,6 toneladas por 

hectare, em relação a 88 toneladas por hectare do município de Cristalina. Esses dois 

municípios foram seguidos por Morrinhos, Silvânia e Piracanjuba, em termos dos níveis de 

produção e área plantada praticadas no estado.  

O município de Morrinhos foi o terceiro produtor do estado no ano de 2005 com 

68.250 toneladas produzidas e uma área plantada de 780 hectares, o que gerou um rendimento 

médio de 87,5 toneladas por hectare. 

 Piracanjuba e Silvânia vieram logo após, com a mesma área planta, porém, com níveis 

de produção diferentes o que afetou diretamente o rendimento médio por hectare. 

O município de Piracanjuba teve um volume de produção nesta área de 45.000 

toneladas, gerando um rendimento médio de 90 toneladas por hectare, o que demonstrou um 

nível de produtividade acima da média para o período, enquanto o município de Silvânia, no 

mesmo tamanho de área, produziu apenas 31.500 toneladas, com uma produtividade de 63 

toneladas por hectare. 

 Ao se comparar o município de Silvânia com o município de Goianésia em termos de 

produção e área plantada, apesar de Goianésia possuir uma área de 400 hestares plantados, em 

relação aos 500 hectares de Silvânia, teve um nível de produção de 38.000 toneladas e um 

rendimento médio de 95 toneladas por hectare, o maior índice de produtividade do período, 

maior, inclusive, que o maior município produtor, Itaberaí. 

 Já o município de Luziânia, teve um retrocesso em relação a períodos anteriores, como 

no ano de 2002, chegou a plantar 650 hectares e uma produção de 58.500 toneladas com a 

cultura de tomate industrial e em 2005 plantou 437 hectares, porém, a produção foi de apenas 

4.245 toneladas, gerando um rendimento médio de 9,7 toneladas por hectare, o nível de 

produtividade mais baixa já vista no Estado. Essa queda brusca ocorrida em relação à 

produção e produtividade da cultura na região foi resultado  

Os fatores que podem ser apontados para explicar a flutuação em termos de produção 

e área plantada com a cultura do tomate industrial das safras podem ser apontados, como os 

seguintes em termos de condições do tempo: excesso ou falta de água; geada; granizo; calor 
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excessivo e; talvez o mais importante dos fatores, ataques de pragas, principalmente mosca 

branca e incidência de doenças (vírus, bactérias). 

 Além desses fatores de ordem natural tem-se outros elementos que devem ser levados 

em consideração para explicar as flutuações nas safras de tomate industrial, como é o caso do 

conhecimento prévio dos estoques mundiais, para que as empresas possam adotar estratégias 

de aumento de produção para atendimento da demanda nacional e mundial; disponibilidade de 

recursos para custeio da safra; retração de  demanda por parte das empresas; flutuações da 

taxa de câmbio, que pode afetar diretamente o preço dos produtos finais, atomatados, no 

mercado mundial (VILELA, 2007).  

 

 

5.3 O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO TOMATE INDUSTRIAL NO BRASIL 

 

 Dentre os produtos agrícolas industrializados nos cerrados e suscetíveis a adição de 

valores agregados por meio do processo industrial, destaca-se o tomate rasteiro ou tomate 

industrial. 

 De acordo com Brandão & Lopes (2001), quando se refere à questão da escala de 

produção de uma indústria processadora de tomate, que é um ponto muito importante em 

termos de competitividade de uma cadeia agroindustrial, nota-se que essa escala é que 

determina o porte de uma unidade industrial para processamento de tomate e para isso tem-se 

que considerar vários fatores técnicos como: 

– Produção atual e potencial de tomate na região; 

– Disponibilidade de mão-de-obra na região; 

– Direcionamento da produção final, isto é, mercado interno e/ou externo; 

– Disponibilidade de energia elétrica e água; 

– Número de dias no ano favoráveis ao cultivo do tomate; 

– Capacidade de investimento; 

– Gerenciamento empresarial. 

 O processo de transformação de tomate industrial brasileiro conta com uma 

capacidade instalada para processamento de 17.080 toneladas/dia em 26 unidades 

processadoras distribuídas pelo Ceará, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, 

merecendo destaque a região produtora que engloba Minas Gerais e Goiás que, em 1997, 

respondeu por mais de 55% da produção nacional (VILELA, 2001). 
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Quadro 4 – Participação das empresas, área e produção de tomate industrial por região 
do Brasil, 2003  

Empresa Estado Área 

(Ha) 

Área 

(%) 

Produtividade 

(Ton/Ha) 

Produção 

(Ton) 

Produção 

Regional 

(%) 

Brasil 

(%) 

Unilever Bestfoods¹ GO (Rio Verde) 645 5 72 46.440 5  

Unilever Bestfoods GO (Goiânia) 3.400 29 82 278.800 30  

Quero GO 2.500 2 70 175.000 19  

Círio GO 1.310 11 65 85.150 9  

Olé GO 520 4 85 44.200 5  

Quero/Peto GO 200 2 50 10.000 1  

Agriter GO 500 4 90 45.000 5  

Brasfrigo GO 1.500 13 90 135.000 15  

Só Tomates GO 600 5 70 42.000 5  

Top Seeds GO 100 1 65 6.500 1  

Produtos Dez GO 540 5 95 51.300 6  

TOTAL  GO 11.815 100  919.390 100 63 

Unilever Bestfoods (Patos) MG 2.490 72 87 216.630 77  

Karambi MG 350 10 65 22.750 8  

BestPulp MG 500 15 75 37.500 13  

Catitu MG 100 3 60 6.000 2  

TOTAL  MG 3.440 100  282.880 100 19 

Parmalat Brasil Ind. Alim. SP 1.200 36 75 90.000 38  

Só Fruta/Heinz SP 300 9 80 24.000 10  

Guarifrutas SP 500 15 70 35.000 15  

Predilecta SP 400 12 70 28.000 12  

Bebidas Wilson/Outros SP 400 12 70 28.000 12  

Kog Fugita SP 100 3 70 7.000 3  

Outros/São Paulo SP 400 12 60 24.000 10  

TOTAL  SP 3.300 100  236.000 100 16 

Frutos do Vale NE 500 51 25 12.500 46  

Tambau NE 180 18 30 5.400 20  

ASA (Palmeron) NE 300 31 30 9.000 33  

TOTAL  NE 980 100 85 26.900 99 21 

BRASIL  19.535 100 75 1.465.170 100 100 

Fonte: CAMARGO, Ana et al. Desenvolvimento do sistema agroindustrial de tomate no Brasil, Informações 
Econômicas, SP, Vol. 36, 10 p., 2006. 
 

¹ A Unilever Bestfoods localizada no município de RioVerde foi vendida em 2004 para a Parmalat, mas o 
contrato de compra foi revertido devido ao não pagamento das parcelas acertadas, depois do escândalo contábil 
envolvendo a empresa italiana, assim a unidade de Rio Verde foi adquirida pela Siol Indústria de Produtos 
Alimentícios Ltda, cuja matriz localiza-se no Estado de São Paulo. 
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 Segundo Camargo et alli (2006), com o deslocamento do parque industrial processador 

de tomate para o Estado de Goiás, os outros estados produtores e processadores tiveram 

redução significativa no volume de produção. Um exemplo disso é o Corredor do Triângulo 

Mineiro que conta com três pólos de produção em que o primeiro encontra-se no Alto 

Paranaíba, onde está localizada a planta industrial da Unilever Bestfoods que processa a 

matéria-prima regional; porém, não realiza a produção dos produtos finais, que fica a cargo da 

unidade de Goiâna, em Goiás. No segundo pólo, o tomate é processado na BMG e Centro 

Fructo. E no terceiro pólo, o tomate é processado na Itacarambí Alimentos, que situa-se Alto 

São Francisco ou Norte de Minas Gerais, em Janaúba, Jaíba e Itacarambí. 

 Em Goiás, a produção de tomate industrial expandiu-se nas proximidades de Goiânia, 

como os municípios de Itaberaí, Inhumas, Nerópolis, Nova Veneza, além de outros 

municípios como Cristalina, Morrinhos, Joviânia, Luziânia, Vicentinópolis, Rio Verde, Nova 

Glória, Itapaci, Ceres, além de outros. Essa concentração da produção em determinadas áreas 

ocorre devido à proximidade com as indústrias processadoras.  

 No ano de 2003 o Estado de Goiás possuía 11 empresas processadoras de tomate 

industrial e as mesmas processaram no período 919.390 toneladas de matéria-prima que foram 

produzidas numa área de 11.815 hectares. 

Dentre as empresas com maior participação no total de matéria-prima processada 

estava a Unilever Bestfoods, localizada no município de Goiânia, que, em conjunto com outra 

filial da empresa localizada no município de Rio Verde participavam com 35% do total da 

produção/processamento regional, o que correspondeu a 325.240 toneladas. 

A empresa Coniexpress S.A Indústria de Alimentos (Quero Alimentos), localizada no 

município de Goianésia, processava no período de 2003, 19% da produção de tomate, 175.000 

toneladas, em uma área de 2.500 hectares plantados com a cultura, o que gerou uma 

produtividade de 70 toneladas por hectare. 

 A empresa Brasfrigo S.A, participava com 15% do total da produção/processamento, o 

que correspondeu a 135.000 toneladas processadas. Essa quantidade foi produzida em uma 

área total de 1.500 hectares, com uma produtividade de 90 toneladas por hestare, um dos 

maiores índices do Estado de Goiás. 

 Nesse ano de 2003, outra empresa também conseguiu o mesmo índice de 

produtividade, a empresa Agropecuária Agriter Ltda, localizada no município de Cristalina, 

porém, participou apenas com 5% do total da produção regional, com 45.000 toneladas. 

 Em se tratando de produtividade, o índice mais elevado conseguido no período, foi o 

da Produtos Dez, em Morrinhos, com 95 toneladas por hectare de produtividade, a mais alta 
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do período, e uma participação, em termos de processamento, de 6%, ou seja, 51.300 

toneladas que foram produzidas em 540 hectares plantados. 

 Em nível de produção, ao se comparar o total da produção de tomate industrial 

processado pelas empresas instaladas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Região Nordeste, 

respectivamente, o Estado de Goiás foi superior 69,23%, 74,33% e 97,07%. 

 O Estado de Minas Gerais produziu um total de 282.880 toneladas, distribuídas entre 

quatro empresas processadoras, cuja maior participação, de 77% do total de matéria-prima 

processada, era de uma unidade da Unilever, instalada em Patos de Minas. 

 No Estado de São Paulo, a produção total foi de 236.000 toneladas, distribuídas entre 

sete empresas processadoras e 38% do total processado foi da empresa Parmalat Brasil 

Indústria de Alimentos, seguida pela Guarifrutas, com 15% do total processado no Estado, a 

Predilecta, com 12% do total, e a Bebidas Wilson, com 12% de participação. No conjunto de 

todas as empresas, a participação do Estado de São Paulo na produção nacional foi de 16% do 

total. 

 Já no caso da Região Nordeste, a produção total foi de 26.900 toneladas em uma área 

total de 980 hectares, uma produtividade média de 27,45 toneladas por hectare. A maior 

participação, dentre as três empresas processadoras no total da região, foi da empresa Frutos 

do Vale, com 46% do total. A Região Nordeste participava, no período, com 21% do total 

produzido/processado no Brasil. 

 

Quadro 5 - Produção de Tomate Industrial no Brasil por empresa processadora em 2007 
    

UF PROCESSADORA ÁREA (há) UF(%) BRASIL (%)  COPMédio (R$) 

Unilever 4.245 34,27 25,59   

Bonadelli 208 1,68 1,25   

Quero 2.490 20,10 15,01   

Cirio 0 0,00 0,00   

Produtos Dez 608 4,91 3,66   

Goialli 808 6,52 4,87   

Agristar  168 1,36 1,01   

Siol 720 5,81 4,34   

Olé 420 3,39 2,53   

Cisal 0 0,00 0,00   

Brasfrigo 1.279 10,33 7,71   

G
O

IÁ
S 

Goias Verde  1.440 11,63 8,68   

  ÁREA 12.386 100,00 74,65   
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  PRODUTIVIDADE (t/há) 80   2,4   

  PRODUÇÃO 990.880   76,44 8.750

Bebidas Wilson 658 19,81 3,97   

Assolan 1.518 45,71 9,15   

Val Rossi 24 0,72 0,14   

Guari Fruits 243 7,32 1,46   

Cepera 80 2,41 0,48   

Predilecta 496 14,94 2,99   

SÃ
O

 P
A

U
LO

 

 Fujini 302 9,09 1,82   

  ÁREA (há) 3.321 100,00 20,02   

  PRODUTIVIDADE (t/há) 72,00   -7,8   

  PRODUÇÃO 239.112   18,45 7.830

Guari Fruits 329 37,22 1,98   

Best Pulp 350 39,59 2,11   

M
IN

A
S 

 

Karambi 205 23,19 1,24   

  ÁREA (há) 884 100,00 5,33   

  PRODUTIVIDADE (t/há) 75,000   -4,0   

  PRODUÇÃO 66.300   5,11 7.900

ÁREA (há) 16.591   100,00   

PRODUTIVIDADE (t/há) 78,13   0   

B
R

A
SI

L
 

PRODUÇÃO 1.296.292   100,00 8160

Fonte: Estimativa das Empresas – Embrapa Hortaliças    

 

 No ano de 2007 a produção/processamento de tomate industrial por empresa no Brasil 

foi da ordem de 1.296.292 toneladas, distribuídas entre 22 empresas nos Estados de Goiás, 

São Paulo e Minas Gerais, onde Goiás abriga 12 dessas empresas processadoras e participa 

com 76,44% da produção nacional. 

 Dentre as maiores empresas do Estado de Goiás, a Unilever processou no ano de 2007 

34,27% do total da produção de tomate produzido e 25,59% do total produzido 

nacionalmente; a Quero Alimentos participou com 20,10% do total produzido no Estado e 

15,01% produzido nacionalmente; as empresas Goiás Verde, Brasfrigo e Goialli participaram 

com 11,63%, 10,33% e 6,52%, respectivamente, o que gerou uma participação, em conjunto, 

da ordem de 21,26% do total processado no país. 

 Já o Estado de São Paulo, segundo maior produtor nacional, abriga sete grandes 

empresas, porém participam apenas com 18,45% do total produzido nacionalmente, apesar de 

ter crescido 13,28% em termos de participação em relação ao ano de 2002. Em nível do 

Estado, a empresa Assolan processa 45,71% do total produzido, seguida pela empresa 

Bebidas Wilson com 19,81% e a Predilecta com 14,94%. 
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A montagem de uma infra-estrutura agroindustrial envolve investimentos de grande 

vulto e, conseqüentemente, períodos de amortização longos o que vem a exigir estabilidade no 

processo produtivo e na entrega de matérias-primas. 

 Além do que já foi citado acima, o processo de industrialização exige uma série de 

condicionantes, tais como incentivos fiscais por parte do governo nos locais de instalação, 

estrutura de serviços urbanos de apoio, comunicação, ofertas de insumos industriais 

complementares à matéria-prima principal, utilizados no processo industrial e, sobretudo, 

estrutura viária adequada de acesso aos centros consumidores (FILHO e QUINTELLA, 

1989).   

 A estrutura do sistema agroindustrial de tomate para processamento é caracterizado 

por quatro segmentos funcionais que são: o setor agrícola (fornecedor de matéria-prima); 

indústria de transformação primária e secundária; fornecedores de insumos, máquinas, 

equipamentos e embalagens; e distribuição do produto final (mercado) (FERNANDES, 2000). 

O fornecimento de matéria-prima para transformação primária consiste na obtenção de 

produtos que servirão para posterior processamento (polpa) e para fabricação de produtos 

formulados, ou seja, produtos derivados de tomate como extrato, catchup, purê, os molhos e o 

tomate inteiro em conserva, seguidos pelo suco e outros produtos, além das inúmeras formas 

de associação do produto com outros alimentos.O setor de transformação primária não é 

padronizado no sentido de que o modelo adotado está em constante transformação e o que se 

observa, segundo Fernandes (2000: 150), “é a realocação das indústrias processadoras 

tradicionais e a implementação de novas companhias junto às atuais fronteiras agrícolas que 

estão sendo abertas na região do cerrado, englobando Minas Gerais e Goiás”. 

 Ainda segundo Fernandes (2000), a presença de pequenas empresas independentes no 

setor ainda não é dominante, mas, atualmente, as existentes têm investido em tecnologia 

moderna no intuito de otimizar o processo produtivo, visando atender as demandas do 

mercado nacional e internacional. 

 Mas, existem alguns entraves para a melhoria do nível de desempenho do setor que se 

reflete, segundo Brandão & Lopes (2001), na questão da disponibilidade de variedades de alto 

rendimento, assim, a indústria fornece aos produtores sementes de novas variedades com mais 

rentabilidade vindo, a partir daí, garantir a qualidade do produto final. 

 Outro problema que pode vir a afetar a competitividade da cadeia produtiva do tomate 

industrial, é a relativa falta de experiência na área de coordenação da cadeia e de práticas de 

contrato, apesar de avanços consideráveis verificados nessa área, em passado recente.  
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Em uma cadeia moderna, é indispensável uma coordenação perfeita entre os elos 

componentes para que se verifique era uma maior segurança no fornecimento da matéria-

prima.  

 Além de deficiências no processo de contratação, havia o problema do clima: as safras 

do Sudeste estavam sujeitas a frustrações. Mas, o Brasil apresenta algumas vantagens 

comparativas em relação a outros países em termos de fatores edafoclimáticos (naturais) e de 

estrutura de produção, segundo Fernandes (2000). A produção brasileira de se semi-

industrializados de tomate vem atendendo às exigências do mercado interno no que concerne 

à qualidade técnica e sanitária, mas a produção nacional já foi insuficiente para atender a 

demanda interna. 

 Essa deficiência ocorreu devido ao fato de que, apesar de os produtores de matérias-

primas serem suficientes e tecnificados e as indústrias nacionais disporem de tecnologia 

industrial eficiente e moderna, a partir de 1989, o Brasil tornou-se importador líquido de 

polpa de tomate em grande escala.  

O país passou a importar polpa de tomate do Chile que acabou por se tornar o maior 

fornecedor do produto para o Brasil (BRANDÃO & LOPES, 2001). No entanto, a polpa de 

tomate não sendo um produto de alto valor agregado, o frete favorecia o encarecimento do 

produto pesando substancialmente no seu custo de transação (importação) e, assim, tornava o 

produto nacional mais competitivo. 

 A partir disso, o que se vem observando é uma qualitativa melhora da produção 

interna brasileira devido, principalmente, a utilização de novas cultivares, melhoria do sistema 

de produção do tomateiro, plantio do tomate em regiões com recursos naturais mais 

adequados e a existência de plantas industriais bem equipadas e com localização privilegiada 

(FERNANDES, 2000). 

 Em se tratando do segmento de transformação secundária22, constata-se que no Brasil, 

é explorado por empresas de grande, médio e pequeno porte, mas ao mesmo tempo, existe 

certa concentração de mercado nas mãos das grandes, onde o que se verifica é que as maiores 

empresas do ramo, Unilever Bestfoods, Parmalat e Cirio, detém mais de 60% do mercado de 

derivados de tomate.  

A distribuição dos mercados entre essas indústrias segundo Sato (2005), estava da seguinte 

maneira: 

                                                 
22 Segundo Fernandes (2000), o segmento de transformação secundária caracteriza-se pela elaboração de 
produtos terminados e formulados, destinados ao mercado varejista e institucional. 



 148

– UnileverBestfoods  - Cica e Arisco com 40% do mercado de extratos e purês e 47% do 

mercado de molhos  e catchups; 

– Parmalat (Etti) – Bombril, Círio com 27% do mercado de extratos e purês e 24% mercado 

de molhos e catchups. 

 

Segundo Sato (2005), no Brasil tem-se um dos maiores mercados para derivados de 

tomate, com um consumo de 477 mil toneladas em 2002. Os principais produtos derivados do 

tomate no mercado são: extratos, molhos, polpa-pure e catchup. Os três grandes grupos que 

dominam este mercado são: Unilever Besfoods, Parmalat e Cirio-Quero. Participam deste 

mercado também outras empresas como a SoFruta, Brasfrigo, Colonial, Olé, Palmeiron e 

Coni Express, porém com menores parcelas de mercado. 

 A constante demanda dos consumidores por novos produtos e a concorrência que 

percebe-se dentro do ramo de tomate industrial faz com que o padrão tecnológico das 

empresas esteja sempre em constante mudança adaptando-se às novas necessidades que 

possam surgir e as principais iniciativas estão na redefinição e ampliação dos seus centros de 

pesquisa e desenvolvimento. 

 O que foi comentado acima, geralmente enquadra-se nas empresas de grande porte, 

mas no que tange às de médio e pequeno porte isso acontece de maneira diferenciada, 

segundo Fernandes (2000): 
 

As empresas de porte médio, por não possuírem estrutura de pesquisa e 
desenvolvimento eficientes, são passíveis de maior interferência dos fornecedores de 
equipamentos, insumos e tecnologia. Os serviços de extensão tecnológica tanto 
agrícola quanto industrial têm atuado mais intensivamente junto às pequenas 
empresas de processamento. É onde se percebe maior necessidade de intervenção no 
sentido de melhorar os produtos processados. 

 

 Mas, o principal a ser notado é que, independentemente do porte ou da participação da 

empresa no mercado, é necessário que haja uma diversificação de suas atividades, tendo 

outros tipos de produtos e não apenas derivados de tomate, com o intuito de garantir a 

continuidade do funcionamento da capacidade produtiva da indústria em outros níveis de 

atividades. 

 Resta, portanto, às pequenas e médias empresas, os mercados locais e regionais, que 

são conquistados por meio de competição via preços mais acessíveis. Isso se dá devido ao fato 

de que as grandes empresas processadoras não concorrerem nesses segmentos em virtude de 

seus custos fixos serem sempre maiores que os dessas empresas. 
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 A tendência das empresas processadoras é tentar assumir a liderança de mercado e 

consolidar suas marcas, pois para sobreviver em um mercado tão competitivo tem-se que 

trabalhar em plena capacidade o ano todo com exceção, é claro, das que trabalham apenas 

com transformação primária, buscar a fidelização da marca por parte dos consumidores e 

anexar ao seu portfólio produtos cada vez mais especializados. 

 

 

5.4 RELAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA PROCESSADORA DE TOMATE E PRODUTORES: 

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO  

 

 Levando-se em conta os aspectos formais da cadeia agroindustrial do tomate, a sua 

produção e a comercialização têm sido considerados exemplos extremos de integração entre a 

agricultura e a indústria. Dentro desse processo de integração, a figura do contrato de 

fornecimento exclusivo, firmado entre os produtores e as indústrias de processamento aparece 

como uma manifestação característica (VILELA, 2001). 

 De acordo com Farina & Cirilo (1986), as relações entre produtores e indústria 

processadora de tomate configuram uma situação peculiar não encontrada em qualquer outra 

agroindústria não verticalizada. Nesse sentido, o setor primário da produção tem seu 

comportamento praticamente dependente das estratégias industriais.  

A indústria por sua vez, tendo que depender, inicialmente do fornecimento proveniente 

de tradicionais produtores de tomate, necessariamente teve que ampliar o número de 

produtores voltados para o cultivo de tomate industrial, impondo contratualmente 

especificações técnicas, que lhes permitissem maior segurança quanto à disponibilidade de 

sua principal matéria-prima. A expansão da agroindústria fez com que a produção de tomate 

industrial se desvinculasse de forma crescente, também espacialmente, do plantio de tomate 

de mesa. 

 Nessas áreas, o desenvolvimento da agroindústria processadora criou condições para a 

expansão da produção especializada do tomate industrial, com requisitos mínimos de capital e 

utilização de mão-de-obra assalariada. Para isto, foi necessário também o desenvolvimento de 

variedades específicas, inserindo a adoção progressiva de exigências técnicas quanto ao teor 

de Brix23, coloração e consistência de polpa, estabelecidas em contratos de fornecimento 

                                                 
23 Melhor balanço de sólidos solúveis e de viscosidade, parâmetros esses que exercem grande influência na 
qualidade final do produto. A redução do teor de Brix (sólidos solúveis) pode prejudicar a qualidade dos frutos e 
causar perdas por apodrecimento e aumentar a ocorrência de fungos na polpa processada. 
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exclusivo, como instrumento para assegurar o abastecimento de matéria-prima na quantidade 

e com preços, prazos e especificações requeridas.  

Mais do que isso, com a imposição pela indústria de um padrão tecnológico mais 

avançado, a irrigação tornou-se gradativamente uma exigência mínima, acompanhada da 

introdução de novas variedades como as sementes fornecidas pelas indústrias, resultando num 

processo de seleção entre os produtores (VILELA, 2001). 

 Na cadeia agroindustrial do tomate vem ocorrendo mudanças significativas e novas 

relações entre agricultura e indústrias; segundo Belik e Chaim (1999), o produtor vem 

alterando a sua forma de produzir e comercializar, atentando cada vez mais para as questões 

ligadas à qualidade e à segmentação do produto. 

 Esta última colocação ocorre devido ao fato de que, no caso do tomate industrial, a 

agroindústria passou a definir a data e área de plantio, o número de plantas por área e a 

distribuição da colheita, ou seja, passou a assumir a responsabilidade pela compra dos 

insumos agrícolas, pela definição das técnicas produtivas e pelo estabelecimento de 

programas e cronogramas de tarefas, havendo assim, uma redução das quebras contratuais, 

tornando as relações mais estáveis e fiéis (DIAS, 1999). Passa a haver um atrelamento do 

produtor a agroindústria, onde as decisões são centralizadas e há um acompanhamento 

rigoroso do ciclo produtivo. 

 Todo esse processo é colocado como uma forma viável de produção para o segmento 

do tomate industrial, tanto para o produtor como para as indústrias processadoras; mas não se 

revela a partir daí o caráter de subordinação do produtor às estratégias econômico-financeiras 

das unidades processadoras.  

Através dessa subordinação, o primeiro está se transformando mesmo, em última 

análise, em um simples trabalhador. O produtor, à semelhança do trabalhador, deve manter 

um nível de produtividade e qualidade dos produtos de acordo com as exigências da indústria 

e a diferença entre um e outro é a propriedade da terra, que ainda confere algum status ao 

produtor (DIAS, 1999).   

 

 

 

5.4.1 Os contratos na cadeia agroindustrial de tomate 

 A relação entre os produtores de tomate industrial e as indústrias de processamento 

tem ocorrido através de contratos de integração. Dentro da cadeia agroindustrial, no que tange 

ao fruto em si, o tomate é considerado como um ativo específico, pois possui certas 
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características que são exigidas pelas indústrias processadoras como tamanho, qualidade, 

coloração e brix (DIAS, 2001). 

 Segundo Dias (1999), por prevalecer a coordenação via contratos na cadeia do tomate 

industrial e por envolver ativos específicos, há necessidade de instituições complexas para que 

se evitem comportamentos oportunistas e os custos de transação decorrentes dos mesmos. 

 No tocante aos comportamentos oportunistas, o que já se observou, segundo Dias 

(1997), é que determinadas empresas tinham o intuito de manter a qualidade do produto e o 

abastecimento regular nas quantidades de matérias-primas para continuar produzindo e 

atendendo a demanda sem que houvesse o envolvimento direto nos riscos referentes ao setor 

agrícola. 

 Além das empresas processadoras, os produtores também chegavam a romper os 

contratos atraídos por maiores preços pagos ao seu produto, fosse no mercado in natura ou 

por empresas concorrentes. Entretanto, também notava-se a questão dos baixos preços pagos 

pelas empresas à matéria-prima o que trazia como conseqüência a redução da área plantada ou 

a substituição da cultura por outras mais rentáveis. 

 Todo esse processo resultava em certa paralisação das estratégias de expansão e 

competição das indústrias, visto que, o que ocorria era a elevação dos preços e a escassez da 

matéria-prima, sendo a única saída à importação de polpa de tomate. 

 Mas, dentro de um quadro evolutivo, segundo Fernandes (2000), as indústrias 

passaram a implementar um modelo que tem por finalidade a maior integração com o 

segmento agrícola, no sentido de uma rápida difusão e transferência de tecnologia. Segundo 

este autor, os acordos estabelecidos entre as indústrias e os produtores de tomate resultam em 

contratos cada vez mais formais. 

 Esses contratos pressupõem a definição do tipo de insumo que deve ser utilizado 

(sementes, fertilizantes e agrotóxicos), técnicas a serem adotadas (irrigação, espaçamento 

entre mudas), prazos para aplicação dos diferentes insumos e épocas de plantio e colheita, 

além do estabelecimento dos preços. 

 No caso da quebra de contratos que ocorria anteriormente, a utilização dos tipos de 

contratos formais (a quebra deste acarreta em punições ao produtor) poderia derivar de 

contratos incompletos que exigiam alterações em suas cláusulas devido, principalmente, às 

mudanças institucionais e estruturais. 

 Destacadamente, dentro dessa nova estrutura contratual que é adotada, se observa que 

a forma de obtenção do produto “se encontra implícita à transferência tecnológica ao produtor 

e às sanções e punições em decorrência das quebras contratuais” (DIAS, 2001, p. 441). Isso se 
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dá via descrição detalhada do que fazer, como fazer e quando fazer (é a sistemática e métodos 

produtivos empregados) e o volume de produção envolvido no contrato; tudo isso remete ao 

que se chama de pacote tecnológico. 

 Esse tipo de contrato, estabelecido entre produtores e indústrias processadoras de 

tomate, é chamado de Contrato de Provisão de Recursos, segundo Dias (1999), em que se 

reflete uma maior parceria, mas com uma dada interferência por parte da indústria no 

processo produtivo agrícola levando uma transação de produtos finais a transformar-se em 

transações sobre o processo produtivo.  

 Assim, é de responsabilidade da empresa definir o tipo de tecnologia empregada e a 

transferência de técnicas avançadas aos agricultores, ou seja, determinam os insumos a serem 

utilizados, supervisionam a produção e fornecem assistência técnica necessária, além do 

financiamento dos insumos agrícolas empregados que serão posteriormente descontados no 

momento do pagamento da produção aos produtores.  

Entretanto, ainda há um problema que se restringe apenas aos custos dos produtores de 

tomate industrial, todos os riscos ainda são assumidos apenas pelo agricultor, caso haja algum 

contratempo em termos naturais (chuvas em excesso, geadas, períodos prolongados de 

estiagem, etc.).   

 Os avanços tecnológicos no que diz respeito ao manejo e preparação do solo são 

desenvolvidos por técnicos das empresas e não pelos agricultores, cabendo a estes apenas a 

contratação da mão-de-obra, a supervisão da cultura, a aplicação de agrotóxicos e o preparo 

do solo, ou seja, apenas o lado de produção propriamente dito.  

Portanto, tudo o que já foi dito significa uma mudança significativa no processo de 

produção do tomate industrial, adaptando o agricultor aos parâmetros tecnológicos requeridos 

pelas empresas processadoras (DIAS, 1999). 

 Assim, dentro desse processo de contratualização pode-se notar que, apesar das 

imposições feitas pelas indústrias em relação ao tipo de tecnologia empregada no processo 

produtivo e a total interferência das mesmas fugindo do lado apenas transacional ao qual elas 

se restringiam; houve uma garantia de maior estabilidade (fidelidade dos produtores) com a 

redução de comportamentos oportunistas e, também, redução dos custos de transação.   

 Em resumo, os processos de desregulamentação setorial, abertura comercial e as 

mudanças institucionais que aumentam a pressão competitiva, influenciam diretamente na 

organização do sistema produtivo do tomate industrial, principalmente, em se tratando do tipo 

de relacionamento agroindústria - produtor rural e do desenvolvimento de inovações 
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tecnológicas necessários a essa cultura o que, conseqüentemente, está ligado à capacidade de 

investimento produtivo, condições de infra-estrutura e ganhos de produtividade. 

 Contudo, o processo produtivo do tomate industrial depende da melhoria de todo o 

sistema de produção, desde o manejo mais adequado dos recursos naturais até questões 

relacionadas aos aspectos formais da cadeia agroindustrial, como relacionamento 

agroindústria-produtores, localização e comercialização. 
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6 A MIGRAÇÃO DA CADEIA AGROINDUSTRIAL DO TOMATE 

PARA PROCESSAMENTO E SUA RELAÇÃO COM A QUESTÃO 

AMBIENTAL: UM ENFOQUE NO ESTADO DE GOIÁS 
 

           A análise do processo de migração da cadeia agroindustrial do tomate para 

processamento foi necessária devido à importância econômica da cultura em relação a outros 

produtos do agronegócio brasileiro. Porém, esse crescimento traz consigo externalidades 

negativas que podem ser notadas por meio do uso intensivo de agrotóxicos e outros insumos 

químicos no processo produtivo.  

 A indústria processadora de tomate industrial, como já foi dito, impõe determinantes 

ao modo de produção agrícola já que, em certos aspectos, há um deslocamento na posição 

dominante para a indústria processadora. Tal fato se traduz nos impactos que essa mesma 

indústria acaba por condicionar o modo de produzir agrícola impondo padrões de qualidade, 

reduzindo graus de liberdade, alterando as condições de flexibilidade produtiva e tudo isso 

tendo, naturalmente, implicações nas condições ambientais e sócio-econômicas. 

 O que ocorre no conjunto da cadeia produtiva do tomate industrial nas áreas 

produtoras do Estado de Goiás tem repercussões nas diversas práticas de produção forçando a 

uma ou outra determinada técnica e muitas vezes pressionando o agricultor, que está 

integrado a esse conjunto, a desenvolver um determinado tipo de prática tecnológica para 

poder continuar mantendo sua “posição de mercado”. 

 Todo esse processo força os agricultores que produzem o tomate industrial a 

reduzirem os seus graus de liberdade em termos de alternativas tecnológicas de produção, 

inserindo-os em uma trajetória que os distancia, cada vez mais, de uma produção sustentável 

no longo prazo, considerando a necessidade de renovação contínua dos recursos naturais. 

  O padrão atual de desenvolvimento agroindustrial existente no estado de Goiás, assim 

como em outras áreas do cerrado do Centro-Oeste, vem reforçando uma nova polarização 

entre os produtores: os integrados e os não-integrados, sendo estes últimos marginalizados 

desse processo de desenvolvimento. 

Essa polarização atual sobrepõe-se e acentua a polarização já ocorrida anteriormente 

com o advento da Revolução Verde entre produtores modernos e tradicionais. 

Apesar do sistema de integração ter como característica uma forma de subordinação 

vantajosa para os agentes industriais, na medida em que estes garantem uma oferta contínua 

de matéria-prima, subordinam tecnicamente a atividade produtiva dos agricultores que 
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produzem o tomate industrial de acordo com o que é demandado pelo mercado, determinam 

os preços a serem pagos pelo produto e transferem todo o risco do processo produtivo para os 

produtores rurais. 

Mas, ao mesmo tempo, mostra-se como uma opção exclusiva de sobrevivência no 

mercado para os produtores, que até então eram independentes, pois, como a quantidade de 

contratos com as agroindústrias é limitada, uma grande parcela dos demais produtores é 

lançada a um processo de exclusão econômica e social, o que pode acarretar a saída de muitos 

da atividade agrícola. 

No sistema de integração adotado pelas agroindústrias no Estado de Goiás, apesar de 

não possuir algumas vantagens do sistema industrial em termos de especialização e disciplina 

da mão-de-obra envolvida no processo produtivo, indica a preferência dos agentes industriais 

em relação a contratação de força de trabalho assalariada, o que caracteriza um processo de 

integração vertical; mas, sem a internalização dos custos envolvidos nesse processo por parte 

da agroindústria. 

Tal acontecimento é explicado por muitas razões entre as quais estão a melhor 

qualidade do produto, a não incidência de custos sociais, assim como a grande flexibilidade e 

permitida por esse sistema e o comprometimento dos agricultores aos interesses (em termos 

da performance econômica, padrões de qualidade e competitividade) de todo o conjunto da 

cadeia produtiva. 

Esse sistema de integração existente na cadeia produtiva do tomate industrial em 

Goiás é uma maneira do capital industrial submeter a atividade agrícola à sua lógica de 

acumulação.  

Porém, esse processo traz consigo alguns impactos negativos do sistema industrial, 

como o desemprego, a competição acirrada, destruição da base técnica inicial do agricultor 

que ingressa na produção do tomate industrial e a imposição de outra base técnica, a perda da 

autonomia e homogeneização das características produtivas, sendo que esta última não deixa 

alternativa quanto a tipos diferenciados de produção da cultura que garantam a 

sustentabilidade desse sistema produtivo. Esse conjunto de características evidencia o caráter 

degradante da produção do tomate industrial. 
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6.1 OS CONTRATOS DE INTEGRAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE TOMATE 

INDUSTRIAL NO ESTADO DE GOIÁS 

 

 Em uma análise aprofundada da estrutura das propriedades rurais produtoras de tomate 

industrial em Goiás foram verificadas as características principais no que se refere à produção 

desta cultura em termos da área utilizada para a produção, do tipo de agricultor e sua 

experiência com o tomate industrial, o sistema produtivo e, especificamente, a questão 

contratual com a agroindústria processadora e seus impactos sócio-econômicos e ambientais. 

 No que se refere à estrutura do produtor, os mesmos têm experiência com a cultura do 

tomate industrial e o tempo em que realizam esse tipo de produção varia entre 3 a 12 anos, 

onde  a maior parte desse tempo é de integração com a agroindústria processadora. Isso é 

resultado do próprio processo de como se deu a instalação da cultura no Estado, resultado da 

transferência das indústrias processadoras, num primeiro momento, atraídas pela 

disponibilidade de terras, recursos naturais e incentivos fiscais oferecidos pelo governo que, 

ao se instalarem, buscaram integrar ao seu processo produtivo, o maior número de produtores 

para a produção da matéria-prima que necessitavam.  

Já no que se refere à área plantada com a cultura do tomate industrial, a mesma varia 

de 15 a 1000 hectares, mas os produtores não utilizam toda a área para plantio do tomate 

industrial e produzem, também, outros tipos de cultura como pimenta, milho doce e semente, 

sorgo, soja, trigo, feijão, abóbora, batata e cebola.  

Essa diversificação de produção entre estas várias culturas é realizada devido a 

necessidade de rotação de culturas, pois o tomate apenas pode ser plantado uma vez ao ano 

(uma safra) devido aos seus impactos negativos em termos de utilização de grandes 

quantidades de agrotóxicos para combater pragas e doenças e de sua capacidade degradante 

no que se refere ao esgotamento da área onde a cultura se instala. 

O número de pessoas (trabalhadores) envolvidos no processo produtivo da cultura 

varia entre 2 e 12 funcionários fixos, dependendo do tamanho da área, que são contratados 

para o acompanhamento do processo produtivo, desde o início até o final da safra, para 

manutenção da produção.  

Esse número de funcionários varia apenas nos períodos de transplantio das mudas e da 

colheita, onde esse número sobe para aproximadamente 105 trabalhadores temporários. 

A maioria das áreas produtoras de tomate industrial no estado de Goiás é arrendada, 

sendo as áreas própria minoria. Em termos percentuais, as áreas próprias correspondem a 

apenas 16,67% das áreas, enquanto que as áreas arrendadas equivalem a 83,33%, o que é uma 
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das características que demonstra o caráter migratório da produção da cultura do tomate 

industrial, devido a não imobilização de dinheiro na forma de investimentos em áreas próprias 

para a produção desta cultura. 

A explicação dos produtores para esse fato é que não gostam de plantar na mesma área 

por mais de 5 anos, devido aos problemas que aparecem com doenças e pragas, como a mosca 

branca, por exemplo, que ocorrem com freqüência nos solos onde se produz o tomate 

industrial e que o custo do tratamento da área, quando própria, fica muito elevado. 

Uma maneira de se perceber a afirmação acima é que as estruturas produtivas 

pesquisadas em Goiás têm sua produção anual variando de 88 toneladas por hectare até 120 

toneladas por hectare e essa variação decorre de uma maior ou menor grau de utilização de 

insumos no processo produtivo, segundo os entrevistados.  

Nessas áreas, o sistema de produção conta com a participação da indústria em termos 

do fornecimento de insumos, das mudas para transplantio, assistência técnica e, muitas vezes, 

o financiamento das máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção.  

Porém, no que se refere às despesas com energia elétrica para sustentação dos pivôs 

nas áreas irrigadas, gastos com mão-de-obra, transporte, óleo diesel e outros gastos, todos são 

por conta do produtor, o que encarece seu custo de produção e como o preço do tomate é 

fixado pela agroindústria processadora o produtor não tem como repassar esses custos na 

venda do produto. 

A empresa, nesse caso, apenas contribui com um pequeno percentual no custo do 

transporte da matéria-prima até a agroindústria. Dos R$ 15,00/tonelada que o produtor paga 

para transportar a matéria-prima até a indústria, esta última contribui com R$3,00.  

Essa ajuda, segundo os produtores, não é suficiente, visto que, os mesmos, acreditam 

que esse custo deveria ser totalmente pago pela indústria que contrata o transporte e depois 

desconta no valor a ser pago ao produtor pela produção entregue. 

 Além da necessidade que o produtor integrado tem da indústria arcar com o custo do 

transporte , outras necessidades que, segundo os produtores, deveriam ser supridas pela 

agroindústria processadora, são os custos operacionais, principalmente com mão-de-obra, que 

são totalmente arcados apenas pelo produtor. 

No que se refere à assistência técnica, a freqüência com que os produtores têm a visita 

de um profissional pago pela indústria vai desde apenas 01 (uma) a 02 (duas) vezes por 

semana até 03 (três) a 04 (quatro) vezes por semana. A intensidade das visitas, segundo os 

produtores, varia de acordo com o estágio da cultura ou quando há a ocorrência de alguma 
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praga ou doença, o que pode comprometer a qualidade e quantidade da matéria-prima a ser 

entregue na indústria processadora. 

O tomate industrial produzido em Goiás tem importância significativa nas 

propriedades devido a remuneração que traz a cultura, que é superior a das outras culturas que 

são produzidas de maneira intercalada ao tomate industrial.      

 O destino da produção de tomate industrial do estado de Goiás é somente a indústria 

processadora não havendo a possibilidade de venda para o mercado, isto por que, todos os 

produtores têm um contrato formal com a agroindústria processadora. 

 Este tipo de contrato especifica as garantias aos produtores, fornecedores de matérias-

primas, como o financiamento da produção, das tecnologias adotadas e a garantia da compra 

da produção. Esse modelo contratual tem sua origem, para a cultura do tomate industrial, com 

o Grupo Unilever, a partir de 1996, quando os contratos adotados foram se modificando e 

acabaram por originar um novo modelo contratual baseado no Contrato de Provisão de 

Recursos24, pois o anterior se caracterizava apenas como um contrato de compra e venda.  

 Esse novo modelo contratual é resultado das necessidades de mudanças no 

relacionamento das indústrias processadoras com os produtores rurais pelo fato de haverem 

falhas na forma contratual antes adotada.  

As principais falhas variavam desde a desistência de venda da produção à 

agroindústria por parte do produtor (devido a ocorrência de preço melhor no mercado), até a 

não garantia de compra da produção por parte da agroindústria. Portanto, anteriormente a essa 

mudança nas formas contratuais, a transação poderia não ser consumada caso um dos agentes 

se sentisse prejudicado não havendo assim, garantia para nenhuma das partes.  

 A unidade processadora compra o produto final e ao mesmo tempo, responsabiliza-se 

pelo fornecimento dos insumos agrícolas aos produtores, insumos estes, que serão 

descontados na produção a ser entregue na unidade processadora, ou seja, o agricultor paga os 

insumos com o produto.  

Além disso, também são estabelecidas as quantidades de mudas, datas de plantio e 

colheita e programas e técnicas para acompanhamento da produção. Porém, todos os riscos 

são arcados pelo produtor cuja produção está sujeita às oscilações da natureza. 

 Dentre todas as áreas produtoras pesquisadas, não houve a ocorrência de nenhuma 

com algum tipo de contrato informal. O processo de integração existente via contrato formal 
                                                 
24 O contrato de Provisão de Recursos, segundo Dias (1999), é aquele em que o contratante especifica e financia 
os insumos que serão utilizados na produção. As processadoras transferem tecnologias e essas, geralmente, são 
aquelas referentes ao manejo do solo, plantio e variedades de cultivo. Porém, os riscos de perda total e queda de 
produtividade são assumidos pelo produtor. 
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especifica, além dos itens já descritos de direitos e obrigações do produtor e da agroindústria, 

a validade do contrato que é de 4 a 5 meses, ou seja, um contrato por ano (por safra). 

 Essa relação contratual é vista pelos produtores entrevistados em Goiás como uma 

parceria interessante para os dois lados (produtor e agroindústria processadora). Para os 

produtores, há garantia de compra do tomate produzido, que tem custo elevado e que, muitas 

vezes a agroindústria antecipa o pagamento do custeio ao fornecedor de insumos para 

desconto do montante pago apenas na safra, além da assistência técnica e adiantamentos de 

pagamentos, quando necessário. 

 Para a agroindústria processadora a vantagem é a entrega da matéria-prima em 

quantidades e qualidade determinadas, além de que, é a mesma que determina o preço a ser 

pago pelo tomate industrial. 

 Porém, as desvantagens do processo de integração também ficam evidenciadas. Os 

custos envolvidos no processo de produção do tomate industrial são muito elevados e, apesar 

de alguns serem pagos pela agroindústria antecipadamente, são descontados totalmente na 

safra e a lucratividade da produção é menor do que se pudesse vender para o mercado, devido 

ao preço que, como já foi dito, é pré-estabelecido pela indústria, contratualmente. 

 O crescimento da cultura do tomate industrial no estado de Goiás deve-se, 

principalmente, aos ajustes da relação agricultura–indústria e de como os determinantes dessa 

relação garantem o bom andamento da atividade produtiva mesmo mantendo intactas suas 

particularidades.  Estas particularidades de cada determinante serão descritas nos itens que 

seguintes utilizando-se dos pressupostos comportamentais e atributos das transações da 

Economia dos Custos de transação já descrita no referencial teórico. 

 

 

6.1.1 Incerteza 

 A incerteza das transações está diretamente relacionada com as dificuldades 

inesperadas encontradas nestas relações que podem ser decorrentes dos diferentes impactos 

naturais na produção, de mudanças nas condições gerais do mercado e do comportamento 

estratégico dos agentes envolvidos. Esta incerteza assim, pode afetar a estabilidade da oferta 

de matéria-prima para a empresa processadora, o que afeta diretamente o mercado de 

consumo do produto final e a competitividade da indústria processadora. 

 No caso dos contratos de integração, existentes na produção de tomate industrial, os 

problemas de incerteza decorrem das condições climáticas, do aparecimento de pragas e 
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doenças inerentes à atividade agrícola e do abarcamento dos custos de produção apenas por 

parte dos produtores.  

No caso da ocorrência de estiagem, chuvas de granizo, etc., os produtores de tomate 

industrial arcam com todo o prejuízo e a indústria processadora não tem nenhuma 

responsabilidade sobre estes acontecimentos, além da não ocorrência de contratação do 

seguro agrícola devido aos altos custos do mesmo. 

 Para os produtores de tomate industrial em Goiás a relação contratual é uma forma de 

redução dos riscos e da instabilidade dos preços no mercado, sendo estes conhecidos antes do 

início do plantio e, também têm o conhecimento da quantidade a ser produzida que será 

comprada pela empresa, além de estarem sempre se reciclando com a inserção, financiada 

pela indústria a taxas menores e prazos maiores que no mercado aberto, de novos insumos, 

técnicas produtivas e maquinário moderno que são utilizados no sentido de elevar a 

produtividade (DIAS, 2001).  

 Como os produtores não têm nenhum tipo de financiamento da produção por meio de 

bancos ou do governo, o contrato de integração vertical passa a ser uma parceria benéfica, 

apesar de não cobrir os riscos de produção incorridos pelo produtor no decorrer da produção, 

tais como fatores climáticos, pragas e doenças, o aumento no frete, energia e mão-de-obra.  

A indústria financia os insumos que totalizam apenas 20% dos custos, obrigando os 

produtores a recorrerem ao seguro agrícola. Na íntegra há certa perda de autonomia na tomada 

das decisões que passam a ser impostas pelas indústrias. Assim aparecem as principais 

vantagens da relação contratual para as indústrias processadoras, onde as mesmas, através do 

contrato de integração, não assumem integralmente os riscos da produção de tomate que 

ficam para os produtores e, ao mesmo tempo, asseguram a continuidade do fornecimento da 

matéria-prima ao preço pré-estabelecido. Com isso a indústria consegue obter também, um 

maior controle da qualidade do produto a ser entregue para processamento. 

 Há também, em contrapartida, o abarcamento de alguns riscos como custos com 

assistência técnica, com controle de qualidade e com administração, resultando assim, na 

elevação dos custos de transação por parte das indústrias processadoras. 

 Com o intuito de reduzir a incerteza existente nesta atividade, um fator comum entre 

os integrados entrevistados, é que em todas as atividades agrícolas há a ocorrência de 

diversificação da produção, com destaque especial para o milho e a soja, o que permite a 

rotação da cultura, não se restringindo apenas ao tomate industrial, porém se reconhece que o 

mesmo é a atividade mais lucrativa. Faz-se necessário destacar que a empresa incentiva esse 

processo de rotação/diversificação, com o intuito de reduzir os impactos ambientais inerentes 
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à produção do tomate industrial que é sabidamente uma das mais poluentes culturas agrícolas 

instaladas no Estado. 

  

 

6.1.2 Racionalidade limitada dos agentes 

 As agroindústrias geralmente procuram reduzir os impactos das variações agro 

ambientais, com o intuito de não prejudicar a regularidade da oferta. Sendo assim, elas 

também estabelecem relações, por meio da formulação de acordos contratuais com os 

produtores de tomate industrial, com o objetivo de evitar que demais fatores venham a afetar 

as condições de oferta de matéria-prima, como é o caso das alterações nas políticas agrícolas, 

problemas de comercialização e infra-estrutura.  

No caso dos contratos firmados na produção da cultura de tomate industrial, a empresa 

procura oferecer vantagens, como a garantia da compra total da produção e assistência 

técnica, com o intuito de estabelecer uma relação de confiança com os produtores de tomate 

industrial e, consequentemente, ter uma maior estabilidade na oferta do produto. 

O contrato de integração realizado pelas grandes indústrias, de acordo com os 

produtores de tomate industrial da região, é um contrato de parceria, feito antes de iniciar o 

plantio e o preço é fixado até o final da safra. Apesar de não ser um preço ideal, segundo os 

produtores, ainda assim argumentam que é uma alternativa aos riscos, pois têm a garantia de 

compra de sua produção pela agroindústria.  

As cláusulas desse contrato pré-estabelecido não dão margens à possibilidade de 

modificação do mesmo ao longo de seu cumprimento e, caso haja o descumprimento de 

qualquer termo acertado por uma das partes, o contrato é automaticamente desfeito e a parte 

infratora é punida, assim como também, se a qualidade do fruto estiver de acordo com as 

exigências da indústria processadora, o produtor ganha um prêmio que em média corresponde 

a 8% de premiação sobre o valor total a ser recebido. 

 Os contratos dos produtores de tomate com a indústria processadora geralmente tem 

duração de 1 (um) ano e, além do preço e dos prêmios e descontos de acordo com a qualidade 

do fruto, são determinadas outras exigências quanto ao processo de integração como: 

exclusividade no fornecimento da matéria-prima, determinação por parte da empresa de todo 

o processo produtivo, desde o tipo de técnica utilizada no plantio, até a escolha da variedade 

de semestre a ser utilizada, o fornecimento dos insumos com preços pré-fixados, além do 

processo de colheita.  
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 A sujeição dos produtores de tomate industrial aos contratos de integração, apesar de 

tantas exigências por parte da indústria, ocorre devido a oportunidade de acesso às tecnologias 

e pela garantia dos preços pré-fixados, diminuindo assim, os riscos de não ter ganhos com a 

produção. A questão da assistência técnica, que também faz parte das cláusulas constantes nos 

contratos, é efetivamente prestada aos produtores através de recomendações e monitoramento 

das atividades produtivas. As questões relativas à produção como a data de plantio, 

preparação do solo, pulverizações, colheita e transporte são definidos e acompanhados pelos 

técnicos agrícolas das empresas o que reduz a autonomia dos produtores quanto às escolhas 

na condução do processo produtivo.   

 Porém, de acordo com o pressuposto da racionalidade limitada, é impossível que os 

agentes constituam contratos completos, devido à impossibilidade de prever todos os estados 

futuros do ambiente, necessitando pois, de salvaguardas que permitam lidar com as alterações 

inesperadas. 

 Neste sentido, a racionalidade dos agentes envolvidos no processo de integração na 

cultura de tomate industrial é limitada, uma vez que, quando da realização do contrato, não 

sabem quais serão a quantidade de matéria-prima produzida e sua qualidade. Além de não 

saberem também como será a demanda de mercado pelos produtos derivados do tomate 

industrial produzidos pelas indústrias processadoras. Sendo assim, os agentes ao firmarem o 

contrato de integração, utilizam uma série de informações de pouca precisão, o que faz com 

que os contratos sejam incompletos. 

 Um exemplo das questões relativas aos tipos de ações ou salvaguardas utilizadas pela 

indústria processadora, no caso do tomate industrial, é a adoção de um preço de garantia na 

média de R$ 125,00/tonelada e mais 20% de acréscimo como prêmio pela qualidade; no caso 

do atendimento das especificações exigidas pela indústria processadora, com o objetivo de 

evitar a desistência dos produtores em relação a produção do tomate industrial, que é muito 

onerosa para o mesmo.  

 

 

6.1.3 Oportunismo dos agentes 

 A hipótese do comportamento oportunista, por parte dos agentes produtivos, considera 

que estes podem adotar, em algum momento, um comportamento oportunista no sentido de 

quebra do fornecimento da matéria-prima, sendo assim necessário estabelecer mecanismos de 

controle e incentivos a mais, apesar desse processo implicar em maiores custos de transação 

ou custos de transação adicionais.  
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Esses efeitos se coadunam também com os efeitos da racionalidade limitada, visto que, 

dada a dificuldade de se desenharem contratos completos, surge a necessidade de 

salvaguardas contratuais, a fim de garantir a continuidade do contrato. 

No caso do fornecimento de matéria-prima para as indústrias instaladas em Goiás, a 

produção tem seu pagamento efetuado 07 (sete) dias após a entrega da produção, em que o 

preço e os insumos fornecidos pela indústria são fixos. Mas, se durante o período de produção 

houver um custo variável de energia, mão-de-obra ou combustível, esses custos ficam a cargo 

do produtor. 

 O contrato formal possui uma cláusula que premia os produtores com maiores níveis 

de produtividade e qualidade do fruto sendo acrescidos valores adicionais para cada tonelada 

produzida e penaliza àqueles com produtividade inferior a média e com frutos defeituosos, 

sendo descontados valores progressivamente maiores que os incentivos. Isso é posto como 

uma maneira de envolvimento do produtor na produção e como uma forma de garantia do 

produto. 

 Esse modelo contratual formal utilizado, com regras e critérios mais rígidos, torna o 

fornecimento de matérias-primas mais estável (fidelização do produtor), criando uma forma 

de reduzir comportamentos que possam trazer riscos para ambas as partes (produtor ou 

indústria processadora), ou seja, há a redução do comportamento oportunista e, 

conseqüentemente, redução dos custos de transação.  

 Nas áreas produtoras e processadoras em Goiás, a disposição para a integração vertical 

por meio dos contratos, surgiu da necessidade de diminuir riscos quanto ao fornecimento de 

matérias-primas para a agroindústria e da garantia de compra da produção para os produtores. 

Dessa forma todos os produtores de tomate industrial da região decidiram pela produção para 

abastecimento da indústria processadora não correndo riscos quanto à compra da produção.  

 

 

6.1.4 Especificidade dos ativos 

 A forma de governança típica da transação existe entre indústria processadora e 

produtores de tomate industrial caracteriza-se por sua estrutura híbrida o que, segundo a 

Economia dos Custos de Transação – ECT, pode-se considerar que o ativo é específico à 

transação e existe dependência entre os agentes, baseada numa relação de confiança mútua. 

 A existência de uma dependência mútua entre os agentes que produzem o tomate para 

processamento ocorre devido ao fato de que existe um ativo específico à transação. Isto 
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porque, para ambas as partes, produtores rurais e indústrias processadoras, o tomate industrial 

é o principal ativo (ativo específico). 

 Este é um ativo específico à transação no sentido de que apresenta certas 

especificidades quanto à utilização de sua estrutura produtiva para outra atividade alternativa.  

Sendo assim, o tomate industrial pode ser uma cultura que apresenta especificidade à 

transação em que ele está envolvido, na medida em que a utilização de sua estrutura para 

outra atividade pode ficar comprometida, em termos de perda de valor. Um dos fatores que 

mostra a especificidade do produto é que, apesar de sua estrutura produtiva poder ser 

aproveitada para a produção de outras culturas, parte dessa estrutura, como o maquinário 

envolvido na colheita do tomate industrial é específico apenas para o mesmo, não tendo como 

ser aproveitado para a colheita da soja e do milho, por exemplo. 

 O tomate industrial também pode ser considerado, de acordo com a ECT, um ativo 

delicado no que se refere ao retorno em relação ao montante de investimento, o que depende 

da transação com um agente particular, a indústria processadora.  

Neste caso, a especificidade do ativo não tende a comprometer a garantia do 

fornecimento de matéria-prima para a indústria processadora, pelo contrário, favorece a uma 

maior estabilidade da oferta, onde os produtores de tomate industrial têm a tendência a 

continuar produzindo, ainda que sob condições de rentabilidade ruim, segundo eles, por que a 

desistência da cultura implicaria no abandono do volume de investimentos feitos inicialmente. 

 Nas menores áreas produtoras em termos de hectare plantado com a cultura do tomate, 

é possível utilizar a estrutura produtiva para a produção de outras culturas pois, utilizam os 

mesmos equipamentos (irrigação e todos os maquinários) e a mesma área para essas culturas.  

Tal fato ocorre porque não é viável comprar uma colheitadeira mecânica, por exemplo, 

pois o capital imobilizado é muito alto para uma área pequena, compensando contratar mão-

de-obra temporária, que é muito maior em termos quantitativos que nas grandes áreas (há 

menos desemprego estrutural). Assim também acontece para outros tipos de máquinas 

específicas para a produção de tomate industrial.  

 As áreas variam na região entre 15 e 1000 hectares, e nas áreas maiores só é possível 

utilizar a estrutura produtiva do tomate até certo ponto, visto que, os grandes proprietários 

estão cada vez mais especializados e têm toda a infra-estrutura montada em termos de 

máquinas para plantio, colheita e caminhões para acondicionamento adequado dos frutos.  

O que pode ser utilizado nas outras culturas, juntamente com o tomate, são alguns 

produtos químicos (agrotóxicos, fertilizantes e outros insumos químicos) e maquinários não 

específicos para o tomate.  
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 Outro motivo dos produtores integrados, no que se refere à permanência dos mesmos 

nesse tipo de atividade é que, segundo os mesmos, nenhum outro produto é tão rentável 

quanto o tomate industrial quando comparado aos resultados obtidos por outras culturas.   

 Um outro fator determinante na garantia do fornecimento da matéria-prima para a 

agroindústria processadora, é a questão da especificidade locacional, onde a escolha da 

localização geográfica do integrado e, portanto, da distribuição geográfica da produção de 

matéria-prima, aponta para uma situação diferente daquela que se observa em processos 

industriais típicos onde, nesses setores, por uma série de questões, a localização da produção 

de matérias-primas se faz o mais perto possível da unidade industrial processadora.  

Essa espacialização da produção da matéria-prima tem o objetivo de reduzir os 

impactos agroambientais resultado de variações na utilização dos recursos naturais e de 

variações climáticas que podem comprometer os resultados da produção da cultura do tomate 

industrial no Estado.   

 Ao se enfatizar esta questão, não se está desconsiderando que a empresas integradoras 

pouco podem fazer para evitar a manifestação das alterações no volume  e na qualidade da 

produção, em termos do produtor individual, em função das alterações adversas nas condições 

agro ambientais. E sim, está se considerando que essas alterações ambientais adversas não 

ocorreriam ao mesmo tempo, e com a mesma intensidade, nas diversas áreas produtoras do 

estado e que, portanto, se a produção da matéria-prima estiver espacialmente bem distribuída, 

o que é uma decisão que a indústria processadora pode tomar, dificilmente este seria um 

elemento a causar danos significativos à indústria. 

 Portanto, o que se verifica na análise da especificidade referente à cultura do tomate 

industrial é que a mesma depende do tamanho da área e da capitalização do produtor pois, 

quanto maior a área, torna-se necessário o investimento em novas tecnologias específicas para 

a cultura no intuito de melhorar a estrutura produtiva e dinamizar a produção, acompanhando 

assim, os aumentos de demanda por parte das agroindústrias e, conseqüentemente, no intuito 

da manutenção do produtor no mercado. 

 

 

6.2 A MIGRAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO 

DE TOMATE INDUSTRIAL 

 

 A grande representação da cultura do tomate industrial em nível de produção está 

principalmente em termos de área plantada e colhida, o que coloca tal cultura como a segunda 
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mais importante no setor de olerícolas, depois da batata. Isso acontece devido a sua 

importância na dieta básica de toda a população brasileira. 

 Nos últimos tempos, o que se percebe é uma diminuição da produção de tomate 

industrial em algumas regiões produtoras, segundo análise feita no capítulo 4. As razões 

podem ser muitas como, por exemplo, incentivos fiscais para as indústrias processadoras 

(ICMS) e condições físicas e climáticas favoráveis, mas um grande fator que pode explicar a 

migração do processamento do tomate industrial, na forma das unidades industriais, e da 

produção no Brasil pode ser, também, explicado por questões ambientais causadas pelo uso 

intensivo de agrotóxicos na produção dessa cultura, que é uma das culturas que utiliza mais 

intensivamente tais insumos. 

 Segundo Zavatti & Abakerli (1999), a partir dos anos 80, as mudanças que 

acompanharam a modernização da agricultura foram ligadas a aumentos na irrigação, na 

mecanização, na aplicação de fertilizantes e no uso intensivo de agrotóxicos voltados a 

combater pragas e doenças. 

 A partir da expansão da produção agrícola no Brasil, o que se verifica é a falta de 

técnicas alternativas que sejam seguras para o aumento da produtividade da maioria das 

culturas produzidas, com isso pode-se perceber uma dependência cada vez maior do uso de 

agrotóxicos no país.  

Ainda segundo Zavatti & Abakerli (1999), o consumo de agrotóxicos aumentou de 

27.728 toneladas em 1970 para 80.968 toneladas em 1980, atingindo a estabilização em 1987. 

Em 1991 a quantidade de agrotóxicos consumida no Brasil foi de 60.188 toneladas, das quais 

25.714 toneladas eram herbicidas, 19.425 toneladas inseticidas e 15.049 toneladas eram 

fungicidas.  

Uma das razões para esse uso intensivo de agrotóxicos é o surgimento em grande 

escala de geminiviroses transmitidas pela mosca branca. 

 No Brasil, segundo Tavares (2002), a mosca branca encontra condições favoráveis 

para sua multiplicação, tornando-se uma das pragas mais importantes e de difícil controle. 

Devido a ocorrência de clima ideal25, aliado ao grande número de hospedeiros, ao uso 

indiscriminado de defensivos agrícolas e a não adoção de práticas culturais que visem inibir a 

sua proliferação, têm elevado a sua presença a índices cada vez maiores, em todas as regiões 

produtoras do país, em especial em São Paulo. 

                                                 
25 As condições favoráveis a essa virose são o clima quente, entre 25º e 35º C, e a umidade elevada, entretanto, 
pode ser encontrada nas diversas regiões subtropicais e temperada. 
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 O autor especifica que a mosca branca funciona como um vetor e transmissor de uma 

grande quantidade de geminivírus que tem impacto sobre a cultura do tomate, a qual, acaba 

causando graves distúrbios fisiológicos, como a redução e a paralisação do crescimento, 

encrespando a planta, diminuindo o tamanho e a qualidade dos frutos provocando a redução 

do brix, assim como sua textura, sabor e coloração. As áreas com maiores densidades 

populacionais da mosca branca têm perdas de 40 a 70% da produção e da qualidade desses 

frutos. 

Como na produção de tomate industrial são usados tipos diferentes de híbridos na 

busca de melhores frutos, estes mesmos híbridos não têm resistência a diferentes espécies de 

geminivírus transmitidos pela mosca branca. Por esse motivo, os produtores sentem-se 

inseguros e assim, acabam utilizando uma carga de agrotóxicos maior do que a indicada, com 

controles diários ou em dias alternados. 

Esse tipo de controle existente na produção de tomate, segundo Tavares (2002), 

totalizam 60 a 75 pulverizações por safra, puxando o custo de produção para o equivalente a 

R$20.000,00 por hectare. 

A preocupação com a questão ambiental faz-se presente, visto que, o uso 

indiscriminado de agrotóxicos traz consigo um desequilíbrio cada vez maior principalmente 

no que se refere aos inimigos naturais, favorecendo a ocorrência da mosca branca e de outras 

pragas e doenças, como a traça e broca dos frutos de tomate. 

 E numa análise mais avançada, em nível ambiental, os danos são ainda piores, 

ocasionando o acúmulo de produtos tóxicos, a degradação dos ecossistemas e a 

impossibilidade do fornecimento de um produto final sadio e ecologicamente correto 

(TAVARES, 2002). 

Ainda segundo Tavares (2002), pelos motivos já apontados, alguns produtores no 

Estado de São Paulo, a partir do ano de 2002, já mudavam de região, partindo para outros 

estados ou parando de plantar tomate para plantar outras culturas, o que implica em prejuízos 

para alguns estados produtores tradicionais dessa cultura. 

O que ocorre em relação a esses prejuízos é o fato de que com a diminuição da 

produção da cultura do tomate em determinadas áreas ou regiões há conseqüências em termos 

de diminuição de faturamento, empregos, impostos, devido à transferência do sistema 

agroindustrial como um todo. 

Tavares (2002) relata que a região de Campinas, maior área produtora de tomate 

industrial do estado de São Paulo, diminuiu o plantio da cultura em 2002 entre 50 e 70% 
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levando a uma queda na produção, o que trouxe aumento nos preços e necessidade do 

aumento do volume de importações de frutos de outros estados como Goiás e Minas Gerais. 

Com esse processo, a tendência foi a transferência das unidades industriais do Estado 

de São Paulo em busca de outras áreas produtoras da matéria-prima necessária, com vistas a 

uma diminuição dos custos de produção; além, também, da atração via incentivos fiscais 

dados por alguns estados como Goiás, por exemplo, que hoje concentra a maior área 

produtora de tomate industrial do país.       

 

 

6.3 A QUESTÃO AMBIENTAL SOB O PONTO DE VISTA DA PRODUÇÃO DO 

TOMATE INDUSTRIAL EM GOIÁS 

 

A discussão da sustentabilidade no que refere-se à atividade agrícola tem relação 

direta com a questão dos impactos ambientais, econômicos e sociais provocados pela 

utilização das novas tecnologias desenvolvidas para esta atividade.  

Todo esse processo do desenvolvimento rural sustentável envolve, fundamentalmente, 

a análise das escolhas técnicas feitas pelos produtores rurais e seus efeitos sobre a eficiência 

da produção e as externalidades ambientais geradas no processo.  

Uma avaliação econômica e ambiental do uso das tecnologias de plantio em Goiás tem 

a finalidade de problematizar a relação entre a eficiência na combinação de insumos na busca 

de maiores índices de produtividade, seus custos econômicos gerados a partir das 

externalidades ambientais. 

Os projetos agroindustriais demandam grande quantidade de matérias primas, como é 

o caso da indústria de atomatados em Goiás e levam a um uso intensivo das terras dos 

municípios onde a cultura se instala. A ocupação de áreas com a produção dessa monocultura 

traz alguns custos ambientais como ocorrência de pragas oportunistas, erosão, contaminação e 

sedimentação dos recursos hídricos, perda da biodiversidade, entre outros prejuízos bastante 

difundidos pela literatura que critica o modelo de agricultura baseado na “Revolução Verde”.  

Além disso, a geração de renda e trabalho trazida pelas agroindústrias nos municípios 

tem atraído grandes contingentes populacionais, o que agrava problemas sociais, tendo em 

vista a falta de infra-estrutura urbana, como o saneamento e o abastecimento de água. 

Em todas as áreas do Centro-Oeste, inclusive em Goiás, percebe-se que a atividade 

agrícola, na busca de rentabilidade financeira, provoca profundas modificações no ambiente 

natural como a eliminação de grande parte da vegetação nativa, introdução monocultural de 
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espécies exóticas de uso comercial, lançamento de agroquímicos no ambiente, retirada de 

água dos mananciais, pesado uso de maquinaria movida a combustíveis fósseis, entre outros 

procedimentos necessários ao desenvolvimento da atividade agropecuária em padrões 

“modernos”.  

Esses procedimentos têm provocando sérios desequilíbrios além dos já citados, como a 

redução da biodiversidade, a queda da qualidade e quantidade de água, erosão e perda de 

fertilidade dos solos.  

O progresso tecnológico, principalmente nos setores agrícola e agroindustrial, traz 

melhorias no sentido de um aumento de produtividade e na contribuição, com isso, para 

sucessivas safras recordes, ampliando, assim, a oferta de alimentos e matérias-primas.  

No que tange à produção de tomate industrial em Goiás, pode-se verificar uma 

intensificação cada vez maior na utilização de inovações tecnológicas, tanto em termos de 

maquinário como em termos da utilização cada vez maior de novos produtos químicos com o 

intuito de aumentar a produção e diminuir a grande quantidade pragas e doenças que podem 

ocorrer na cultura do tomate industrial.  

Porém, essas inovações se colocam aqui, também, como algo que pode afetar 

diretamente a escolha dos produtores integrados, sendo uma das exigências técnicas por parte 

das indústrias processadoras, ou seja, é obrigatório para se manter no mercado de tomate 

industrial. 

 Outra evolução tecnológica, que é descrita pelos produtores de tomate industrial, é a 

adoção de mudas ao invés das sementes, o que melhorou consideravelmente a produtividade 

no que tange à uniformidade para colheita mecânica, pois as mudas vêm antecipar a safra em 

30 dias, passando-se a plantar em períodos mais adequados. 

 Este procedimento traz mais segurança para a lavoura no sentido de que não há perdas 

excessivas com as chuvas (as sementes eram carregadas pelas águas das chuvas), e há, 

também, uma maior precisão de quantas mudas por hectare, resultando em produtividade e 

padrão mais uniforme da área (plantas com o mesmo tamanho). 

 Além da adoção de novas tecnologias em termos de insumos usados, o financiamento 

para a compra de modernas máquinas, por parte da agroindústria, também ajudou o produtor a 

se estruturar. Para a indústria, este atrelamento ao financiamento passou a ser uma garantia do 

fornecimento de matéria-prima e, conseqüentemente, a garantia do bom andamento de sua 

produção.   

 Entretanto, todo esse processo tem seus efeitos nocivos ao meio em que se instala essa 

atividade, onde postos de trabalho vem sendo extintos devido ao intensivo processo de 
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mecanização e onde a utilização desordenada de determinadas técnicas produtivas tem 

causado grandes prejuízos. 

 De um modo geral, a maneira como as atividades são realizadas e como as políticas 

são implementadas no panorama agropecuário merece notória atenção, devido ao fato de que 

determinados processos modernos possuem impactos prejudiciais aos seres humanos e ao 

ambiente.  

Isso pode ser visto na agricultura devido aos impactos que certas atividades que 

adotam intensivamente novas tecnologias mecânicas e químicas trazem, como é o caso da 

utilização de tecnologias mecânicas que introduzem no meio físico o processo de 

compactação dos solos (dificultando a penetração de água e a germinação das plantas), bem 

como processos erosivos que vem prejudicar a fertilidade do solo e causar assoreamento das 

nascentes dos rios (SILVA & SANTOS, 2000). 

 

 

6.3.1 As tecnologias químicas utilizadas na produção de tomate industrial 

No caso das tecnologias químicas utilizadas na produção de tomate industrial, como 

fertilizantes, inseticidas, fungicidas e herbicidas, estas trazem benefícios no sentido de 

aumentar a produtividade e evitar perdas nas safras decorrentes dos efeitos prejudiciais de 

pragas e doenças.  

No entanto, traz também efeitos negativos no sentido de que os produtores, muitas 

vezes, não realizam corretamente as recomendações técnicas, aplicando os agrotóxicos em 

dosagem superior à indicada.  

Este uso indiscriminado de agrotóxicos na cultura do tomate industrial, pode trazer 

conseqüências graves, pois os resíduos desses produtos químicos liberados no ambiente 

podem chegar aos rios e aos lençóis freáticos contaminando a água. 

 No quadro abaixo, tem-se a relação dos principais insumos químicos (agrotóxicos) 

utilizados no processo produtivo do tomate industrial nas áreas produtoras em Goiás, bem 

como o grupo químico a que pertencem, a classe, a finalidade de uso e sua classificação 

toxicológica, ou seja, seus impactos sobre o ambiente em que são aplicados. 
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Quadro 6 – Principais insumos utilizados na cultura do tomate industrial, grupo 
químico, classe, finalidade de uso e classificação toxicológica 
 

Nome 

Comercial 
Fabricante Ingrediente ativo Grupo Químico Classe 

Classificação 

Toxicológica 

Classificação 

Ambiental 

 

Actara 250 

WG 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Tiametoxam Neonicotinóide Inseticida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

III – Produto 

Perigoso 

 

Agrinose 

 

Agripec Química e 

Farmacêutica S.A 
Oxicloreto de cobre Inorgânico Fungicida 

IV - Pouco 

tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Agritoato 

400 

Agripec Química e 

Farmacêutica S.A 
Dimetoato Organofosforado 

Acaricida-

Inseticida 

I - 

Extremamente 

tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Amistar 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Azoxistrobina Estrobilurina Fungicida 

IV - Pouco 

tóxico 

III – Produto 

Perigoso 

 

Amistar 500 

WG 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Azoxistrobina Azoxistrobina Fungicida 

IV - Pouco 

tóxico 

III – Produto 

Perigoso 

 

Baytroid CE 

 

Bayer 

CropScience Ltda. 
Ciflutrina Piretróide Inseticida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Captan SC 

Milenia 

AgroCiência S.A. 
Captana Dicarboximida Fungicida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Cartap BR 

500 

 

Iharabras S.A. 

Indústrias 

Químicas 

Cloridrato de cartap Bis (tiocarbamato) Fungicida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Cercobin 

700 PM 

 

Iharabras S.A. 

Indústrias 

Químicas 

Tiofanato-metílico Benzimidazol  Fungicida 
IV - Pouco 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Danimen 

300 CE 

 

Iharabras S.A. 

Indústrias 

Químicas 

Fenpropatrina Piretróide Fungicida 
IV - Pouco 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Dipel  

 

Sumitomo 

Chemical do 

Brasil 

Representação 

Bacillus thuringiensis
 

bológico 

Inseticida 

Biológico 

IV - Pouco 

tóxico 

IV – Produto 

pouco 

perigoso 
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Ltda 

 

Dithame PM 

 

Dow 

AgroSciences 

Industrial Ltda 

Mancozebe 
Alquilenobis 

(ditiocarbamato) 

Acaricida-

fungicida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Elsan  

 

Mitsubishi 

Corporation do 

Brasil S.A. 

Fentoato Organofosforado Inceticida 

I - 

Extremamente 

tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Espalhante 

adesivo 

Bayer 

CropScience Ltda. 
_____ ______ _____ 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

IV – Produto 

pouco 

perigoso 

 

Frowncide 

500 SC 

Ishihara  Brasil 

Com. Ltda 
Fluazinam Fenilpiridinilamina 

Acaricida-

fungicida 

II - Altamente 

tóxico 

I - Produto 

altamente 

perigoso 

 

Fusilade 125 

 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Fluazifop-P-butílico 

Ácido 

ariloxifenoxipropiônico
Herbicida 

II - Altamente 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Gallaxy 100 

EC 

 

Agricur 

Defensivos 

Agrícolas Ltda. 

Novalurom Benzoiluréia Inseticida 
IV - Pouco 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Harpon GD 

 

Dow 

AgroSciences 

Industrial Ltda. 

Zoxamide+cymoxanil Acetamida+benzamida Fungicida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Karate 50 

CE 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Lambda-cialotrina Piretróide Inseticida 

II - Altamente 

tóxico 

I - Produto 

altamente 

perigoso 

Lannate BR 
Du Pont do Brasil 

S.A. 
Metomil 

Metilcarbamato de 

oxima 
Inseticida 

I – 

Extremamente 

tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Manzate 800  

 

Du Pont do Brasil 

S.A. 
Mancozebe 

Alquilenobis 

(ditiocarbamato) 
Fungicida 

III - 

Medianamente 

Tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Match CE 

 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Lufenuram Benzoiluréia Inseticida 

IV - Pouco 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Meothrin 

300 

 

Sumitomo 

Chemical do 

Brasil 

Representação 

Fenpropatrina Piretróide 
Acaricida-

inseticida 

I - 

Extremamente 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 
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Ltda 

 

Metamidofós 

Fersol 600 

 

Fersol Indústria e 

Comércio Ltda. 
Metamidofós Organofosforado 

Acaricida-

inseticida 

II - Altamente 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Orthene 750 

BR 

 

Hokko do Brasil 

Indústria Química 

e Agropecuária 

Ltda. 

Acefato Organofosforado 
Acaricida-

inseticida 

IV - Pouco 

tóxico 

III – Produto 

perigoso 

 

Pounce 384 

EC 

 

FMC Química do 

Brasil Ltda. 

 

Permetrina 
Piretróide 

 

Inseticida 

 

II - Altamente 

tóxico 

 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Reconil 

 

 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Oxicloreto de cobre Inorgânico 

Bactericida-

Fungicida 

IV - Pouco 

tóxico 

III – Produto 

perigoso 

 

Ridomil 

Gold MZ 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 

Metalaxil-

M+mancozebe 

Alquilenobis 

(ditiocarbamato) 
Fungicida 

III – 

Mediamente 

Tóxico 

II – Produto 

Muito 

Perigoso 

 

Rumo GDA 

 

Du Pont do Brasil 

S.A. 
Indoxacarbe Oxadiazina Inseticida 

II - Altamente 

tóxico 

III - Produto 

perigoso 

 

Sencor 480 

 

Bayer 

CropScience Ltda. 
metribuzim Triazinona Herbicida 

IV – Pouco 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Sumidan 25 

CE 

 

Sumitomo 

Chemical do 

Brasil 

Representação 

Ltda 

Esfenvalerato Piretróide Inseticida 

I - 

Extremamente 

tóxico 

* Registro 

Decreto 

24.114/34 

 

Sumilex 500 

WP 

 

Sumitomo 

Chemical do 

Brasil 

Representação 

Ltda 

procimidona Dicarboximida Fungicida 
II - Altamente 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Tamaron BR 

 

Bayer 

CropScience Ltda. 
Metamidofós Organofosforado 

Acaricida-

inseticida 

II - Altamente 

tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 
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Thiobel 500 

 

Sumitomo 

Chemical do 

Brasil 

Representação 

Ltda 

Cloridrato de cartape Bis (tiocarbamato) 
Fungicida-

inseticida 

III – 

Medianamente 

Tóxico 

II - Produto 

muito 

perigoso 

 

Tracer 

 

Dow 

AgroSciences 

Industrial Ltda 

Espinosade Espinosinas 
Inseticida 

biológico 

III – 

Medianamente 

Tóxico 

III – Produto 

perigoso 

Vertimec 

18CE 

Syngenta Proteção 

de Cultivos Ltda. 
Abamectina Avermectinas 

Acaricida e 

Inseticida  

III – 

Medianamente 

Tóxico 

II – Produto 

Muito 

Perigoso 

Fonte: Trabalho de campo realizado em 03/09/06 e Guia de Vigilância Epidemiológica – Fundação Oswaldo 
Cruz 

 

 

De acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica da Fundação Osvaldo Cruz, existem 

definições e classificação para os agrotóxicos. A definição advém da Lei Federal nº 7.802 de 

11/07/89, regulamentada por meio do Decreto 98.816, artigo 2º, inciso I, onde o termo 

agrotóxico pode ser descrito como: 
 

Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos e biológicos destinado 
ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros 
ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade 
seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados 
como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. 

 

O termo agrotóxico passou a ser utilizado para denominar os venenos agrícolas 

colocando em evidência a toxicidade desses produtos ao meio ambiente e à saúde humana, 

para que a sociedade como um todo possa se prevenir por intermédio de conhecimento de 

uma possível contaminação. 

Já no que se refere à classificação dos agrotóxicos, dada a grande diversidade de 

produtos, cerca de 300 princípios ativos e 2 mil formulações comerciais diferentes que 

existem no Brasil, segundo dados da FIOCRUZ, é importante considerar a ação e o grupo 

químico a que os mesmos pertencem. Além disso, é através da classificação, que se pode 

diagnosticar as intoxicações e utilizar um tratamento adequado .  

A classificação é feita de 3 formas: inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros grupos 

importantes. Os inseticidas têm a função de combate a insetos e pertencem a quatro grupos 

químicos distintos: 
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1) organofosforados; 

2) carbamatos; 

3) organoclorados; 

4) peretróides. 

Já os fungicidas têm ação de combate a fungos e seus principais grupos químicos são: 

1) Etileno-bis-ditiocarbamatos; 

2) Trifenil estânico; 

3) Captan; 

4) Hexaclorobenzeno. 

 

No que se refere aos herbicidas, são utilizados no combate a ervas daninhas e seus 

principais representantes são: 

2) Paraquat; 

3) Glifosato; 

4) Pentaclorofenol; 

5) Derivados do ácido fenoxiacético; 

Os outros grupos também considerados importantes correspondem a: 

1) Acaricidas; 

2) Raticidas; 

3) Nematicidas; 

4) Molusquicidas; 

5) Fumigantes. 

 

Já no que se refere ao grau de toxicidade, os agrotóxicos são classificados em quatro 

classes toxicológicas: Ia – Extremamente tóxico, Ib – Altamente tóxico, II – Medianamente 

(moderadamente) tóxico, e III – Pouco (levemente) tóxico. 

A classificação toxicológica é baseada na identificação do componente de risco 

referente a uma substância química e diferencia a toxicidade dos agrotóxicos, com base no 

ingrediente ativo e na formulação.  

O quadro 7 indica os critérios para a classificação toxicológica, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 
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Quadro 7 - Classificação toxicológica de praguicidas quanto à periculosidade. 

 
 

Considerando-se as constantes variações das normas, sugere-se, quando necessário, a 

verificação da vigente, em publicações oficiais. Pode-se observar que produtos idênticos 

distinguem-se na classificação de acordo com a sua formulação, sendo considerados mais 

tóxicos os de formulações sólidas quando comparadas com formulações líquidas.  

É importante ressaltar que a classificação toxicológica de uma substância ou 

formulação não depende de todos os dados toxicológicos estarem na mesma classe, o produto 

será classificado segundo o dado mais agravante. 

A utilização desses agrotóxicos no Brasil é feita em grandes quantidades e, a partir 

desses, produzem-se diversas e numerosas misturas utilizadas na agropecuária. Geralmente 

são utilizados nos sistemas agrícolas monocultores que fazem uso de grandes extensões de 

área para produção voltada para o suprimento de matéria-prima para a indústria ou para 

exportação. 

 

 

6.3.2 O uso de pivôs centrais na produção de tomate industrial 

O estado de Goiás possui aproximadamente 1.500 pivôs centrais de irrigação para a 

produção de tomate industrial que estão espalhados pelos diversos municípios produtores. 

Essa constatação traz à tona a necessidade de se verificar até que ponto está havendo um 

esgotamento dos recursos hídricos locais e, também, a contaminação dos mesmos pelo uso 

intensivo de agrotóxicos utilizados para o controle de pragas e doenças e que muitas vezes 

não ficam apenas nas lavouras, mas tendem a ser transportados para dentro dos rios em 

períodos de chuva, contaminando o potencial hídrico do local em que a cultura se instala.    
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 A cultura do tomate industrial é dependente de áreas irrigadas para o bom 

desenvolvimento da planta, havendo assim, a incidência da utilização de pivô central na 

maioria das propriedades que fazem rotação de culturas. Mas com este a água é utilizada de 

maneira irregular e ocorre grande desperdício, além de facilitar a ocorrência de bactérias e 

fungos nas plantas.  

Uma das alternativas que se apresenta para minimizar esses problemas em termos de 

irrigação e que está sendo utilizada em áreas produtoras em Goiás é a irrigação por 

gotejamento. Este sistema é mais eficiente em termos do controle de pragas, de economia de 

água e energia (o aumento de energia não entra nos custos com insumos e é pago apenas pelo 

produtor), do aumento da produtividade, além da diminuição dos custos produtivos.  

Apesar destas vantagens, este sistema está presente em uma minoria de proprietários 

rurais devido ao alto custo de aquisição do equipamento que é de aproximadamente R$ 

8.000,00 (oito mil reais) por hectare, enquanto que o custo de investimento do pivô central é 

de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por hectare, praticamente a metade do custo do 

sistema de gotejamento. 

Com o sistema de gotejamento, os níveis de produtividade na produção da cultura do 

tomate industrial em Goiás são de 116 a 120 toneladas por hectare, enquanto a produtividade 

com o uso do pivô central, cujos custos com energia elétrica são superiores, além do alto 

consumo de água, é de 85 a 90 toneladas por hectare. Além disso, o progresso técnico 

promove o uso intensivo de capital no processo produtivo do tomate industrial e como 

conseqüência disso vem colocando à margem dessa modernização o pequeno produtor26 que 

não se insere nesse processo por não ter capital suficiente para investimento em maquinário e 

outras inovações.  

Por outro lado, ocorre também o desemprego tecnológico, reduzindo a oferta de 

trabalho por conta da substituição do homem por máquinas e equipamentos de última 

tecnologia.  

Ainda dentro desta questão, a irrigação também constitui-se um dos fatores de 

produção e, com freqüência, limita o desenvolvimento, a produtividade e a qualidade do 

tomateiro e favorece a incidência de doenças (MAROUELLI e CARVALHO E SILVA, 

2000).  

                                                 
26 Pequeno produtor aqui é o produtor que possui uma pequena área para produzir, é pouco especializado e 
tecnificado e que não conseguiu acompanhar o progresso técnico para a cultura do tomate industrial e foi 
excluído desse tipo de produção. Essa explicação se faz necessária, visto que, na cultura do tomate industrial 
existem produtores que trabalham com áreas pequenas, mas isso não quer dizer que ele se enquadre nas 
características anteriores devido o alto índice de tecnificação e uso intensivo de insumos modernos. 
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Em síntese, o que se pretende é chamar a atenção para um processo de crescimento 

sustentável das áreas em que a cultura do tomate industrial se instala, visando reduzir os 

efeitos negativos das novas tecnologias que vêm sendo utilizadas de maneira indiscriminada, 

sem que haja uma fiscalização ambiental mais rigorosa, bem como o seguimento de certas 

normas de preservação por parte dos produtores de tomate industrial nas regiões produtoras 

do estado de Goiás.  

 

 

6.4 A POSTURA ECOLÓGICA E O PONTO DE VISTA DOS PRODUTORES DE 

TOMATE INDUSTRIAL EM GOIÁS 

 

 Ao se analisar a questão da sustentabilidade econômica, social e ambiental, sob o 

ponto de vista do produtor, nota-se que para os mesmos, como não há alternativa produtiva 

mais rentável em termos da produção de outras culturas além da proposta pela agroindústria, 

não há, também, como mudar o padrão de produção vigente. Como o produtor rural está 

diretamente vinculado à agroindústria processadora através da relação contratual e o destino 

da produção é somente a indústria processadora, não havendo possibilidade de venda para o 

mercado, mesmo quando o produtor encontra um melhor preço, o mesmo se vê obrigado a 

seguir a tecnologia determinada pela indústria. 

 Os produtores de tomate industrial das áreas em Goiás como, na maioria dos casos, 

dependem das imposições feitas pela agroindústria, têm que procurar produzir dentro das 

restrições impostas, como é o caso da rotação de culturas indicada (diversificação). Mas, 

apesar da empresa preocupar-se com esse tipo controle ecológico, isso acaba por ser 

contraditório, no sentido de que, todas as suas restrições têm, em contrapartida, a exigência de 

aumento de produtividade e qualidade dos frutos – o que se obtêm com a utilização de maior 

quantidade de insumos químicos.  

Assim, os produtores, apesar do risco que correm, têm que ultrapassar a capacidade 

produtiva do solo e chegar ao nível de produtividade exigido pela indústria e assim nem 

sempre têm a preocupação em seguir as regras de conservação da área em que está instalada a 

cultura. 

 Apesar da periodicidade das visitas técnicas da empresa (geralmente semanal), os 

produtores realizam algum tipo de intervenção na lavoura, caso achem necessário, sem que 

haja uma prestação de contas do que foi feito para a empresa que financia a produção. 



 179

A exemplo, podemos citar o desconhecimento do manuseio correto dos produtos, o 

descarte de embalagens em locais indevidos e ausência de utilização de equipamentos de 

proteção. Em conseqüência, ocorrem graves problemas de saúde pela exposição aos produtos. 

Alguns participantes da discussão (entrevista) chegaram a mencionar um grande número de 

intoxicações e até mesmo de doenças como câncer.  

 Além disso, o que se verificou também junto aos produtores é que, de acordo com o 

tipo de tecnologia utilizada (insumos, maquinário), notou-se, em termos de qualidade do solo 

com o passar do tempo, a necessidade de se fazer mais correções para repor os nutrientes que 

faltam, pois sem os mesmos, não há como conseguir os mesmos níveis de produtividade. 

Foi referenciada a preocupação com o meio ambiente. O enfraquecimento do solo e 

por isso, em alguns casos, a queda na produtividade agrícola e ainda a contaminação dos 

mananciais, foram conseqüências do uso demasiado dos agrotóxicos, segundo argumento de 

alguns produtores entrevistados.    

 Em se tratando de níveis de produtividade, a alteração média da produção de um ano 

para outro, segundo os produtores das áreas estudadas por meio de trabalho de campo, está 

oscilando em níveis crescentes em torno de 8 a 10 toneladas por hectare, mas isso dependendo 

das condições climáticas e do aparecimento ou não de pragas e doenças, o que pode ser 

medido através da quantidade de insumos que também varia ano a ano em torno de 10 a 15% 

a mais para que se obtenham os mesmos níveis de produtividade exigidos pela agroindústria. 

 Portanto, o que se observa nas entrevistas é que os produtores confirmam as regras 

impostas pela agroindústria e a postura ecológica da mesma, mas segundo eles, há épocas em 

que é necessário utilizar os insumos químicos em maiores quantidades que as receitadas nos 

contratos pelo medo de que possa ocorrer algum tipo de contratempo que venha a prejudicar o 

bom andamento da lavoura.  

Este comportamento decorre do fato de que todo e qualquer prejuízo é de inteira 

responsabilidade do produtor, ou seja, os riscos do processo produtivo são assumidos apenas 

pelo produtor.  

Essa quantidade “a mais” de insumos que venha a ser necessária para utilização na 

lavoura de tomate industrial, também é disponibilizada pela agroindústria mesmo sabendo que 

o produtor já tenha recebido sua cota de insumos para a safra.  

 Em suma, todos os processos ligados à preservação das áreas produtoras de tomate 

industrial dependem, fundamentalmente, dos principais fatores que afetam o volume de 

produção anual – preço dos insumos, fatores naturais, preço do produto, etc. - fazendo com 

que a produtividade média seja alterada, e haja ou não a necessidade de se utilizar mais 



 180

recursos e técnicas produtivas que venham a afetar diretamente o meio ambiente no longo 

prazo. 

 

 

6.5 TENDÊNCIAS DENTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO TOMATE INDUSTRIAL 

 
 
 Uma questão importante a ser observada e que não é discutida em análises feitas sobre 

a cadeia agroindustrial do tomate para processamento é a tendência crescente das indústrias de 

transformação (processamento) estarem migrando para outros locais sem que se questionem 

quais os motivos mas relevantes.  

Não se pode afirmar se a migração se dá devido aos incentivos fiscais e de infra-

estrutura oferecidos pelos governos de outras regiões ou se pelo esgotamento da produção e 

produtividade da região onde antes a empresa se instalava. Este último devido a fatores como 

esgotamento do solo (má qualidade do solo depois de vários anos de plantio, infestação de 

pragas e doenças), ou seja, o fator locacional pode estar sendo influenciado pelos fatores 

fiscal e ambiental.    

 Assim, essa tendência de deslocamento das indústrias e dos plantios de tomate 

industrial para novas fronteiras agrícolas que apresentam menor risco, em virtude de melhores 

condições de clima e recursos naturais em geral para a cultura ou de incentivos fiscais e de 

infra-estrutura, verificou-se com a recente transferência de unidades processadoras do estado 

de Minas Gerais, especificamente do Corredor do Triângulo Mineiro27, para o estado de 

Goiás.  

É esta mesma tendência que gera um processo de migração de algumas indústrias para 

outras localidades, principalmente para o estado de Goiás, como é o caso da Brasfrigo que 

migrou para o município de Luziânia, ficando em Uberlândia apenas a unidade de prestação 

de serviços de armazenamento e estocagem de produtos para outras empresas. 

                                                 
27 A denominação de Corredor do Triângulo Mineiro é resultado da análise do sistema produtivo do tomate 
industrial, nas várias áreas produtoras dessa cultura em Minas Gerais e Goiás feita pela Embrapa Hortaliças no 
ano de 2001. Este corredor resultou de uma estratégia de localização industrial, influenciada pela empresa 
denominada Gessy Lever (Grupo Unilever), que se localizava em Patos de Minas – MG. O Corredor do 
Triângulo Mineiro já se caracterizou como uma das principais regiões brasileiras produtoras de tomate industrial, 
cuja maior concentração da produção instalou-se em Uberlândia, Patos de Minas e Paracatu (áreas de influência 
de Uberlândia), cuja produção era escoada através da BR-452, BR-365, MG-128, BR-050, BR-354, BR-352, 
para as indústrias Brasfrigo, Gessy Lever e Catitu, que se situavam, respectivamente, em Uberlândia, Patos de 
Minas e Unaí. 
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 A Gessy Lever também passou por um processo de reestruturação em que sua planta 

de transformação de produtos acabados foi desativada e transferida para o município de 

Goiânia, em Goiás, para outra unidade do grupo Unilever, a Arisco, que, segundo eles, estaria 

ociosa em termos do seu potencial e capacidade de otimização da produção na linha de 

produtos acabados.  

Em Patos de Minas ficou, por um tempo, apenas a unidade de processamento e de 

fabricação da polpa, produto base para outros produtos, permanecendo,  com Rio Verde (GO) 

os provedores de produtos primários e em Goiânia o processamento do produto final. A 

unidade de Rio Verde que era de propriedade do grupo foi adquirida pela Siol, outra empresa 

do ramo alimentício, do estado de São Paulo. 

 Segundo Fernandes (2000), outra tendência que se observa é a implantação de 

unidades de transformação primária (polpa) próximas ás unidades de transformação 

secundária (produtos acabados), pois para essas empresas que exploram os vários tipos de 

mercado (industrial, institucional e consumidor) é necessário em termos de estratégia 

competitiva, que se tenha unidades versáteis, que possam em época de safra produzir tanto os 

produtos semiprocessados quanto os produtos acabados, visando redução nos custos. 

 Com isso, está surgindo um novo modelo produtivo, em termos industriais, em que 

está havendo a substituição do modelo em que as unidades de transformação primária se 

localizam próximas às áreas de produção agrícola e as de transformação secundária, junto ao 

mercado consumidor.      

 Assim, a partir dessa análise, pode-se verificar que há na área em questão uma 

dicotomia em termos do que realmente vem ocorrendo, se a tendência é de aproximação entre 

as partes de semiprocessados e produtos acabados ou de uma estratégia de distanciamento 

dessas plantas industriais. O que se pode crer é que há mais do que se consegue observar 

superficialmente e que as empresas não informam.  

 Essa tendência contraditória pode ser indício de alguma estratégia competitiva, ou, até 

mesmo, a necessidade por algum motivo, quer seja de incentivos fiscais por parte do governo 

local, quer seja por questões que podem envolver a própria produção, de uma completa 

transferência da planta industrial. A saída definitiva da empresa da região onde está instalada 

e a busca por outras regiões podem trazer maior lucratividade para sua produção. 

O que pode estar ocorrendo, de certa forma, ao se analisar o histórico da expansão e 

modernização agrícola e agroindustrial a partir da década de 70, que foi um dos principais 

instrumentos das políticas do Estado para crescimento do PIB de Minas Gerais; é o 
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esgotamento dos subsídios antes oferecidos pelos governos locais para a instalação de plantas 

industriais visando o desenvolvimento de determinada região. 

 Segundo Neder & Cleps Jr. (1997), o oeste mineiro até o início da década de 70 havia 

beneficiado-se muito pouco com incentivos fiscais concedidos pelo governo de Minas Gerais, 

mas nos anos 80 (época em que instalou-se a maioria das agroindústrias na região) é 

modificada a sua posição e o mesmo passou a ocupar o segundo lugar entre as regiões do 

estado receptoras dos grandes investimentos industriais segundo o Instituto de 

Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI). 

 Essa expansão agroindustrial de acordo com o INDI é resultado de grandes 

investimentos em projetos agroindustriais nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 

que apontavam um condicionamento dos incentivos em torno da agroindustrialização de 

poucos produtos cultivados na região como a cana-de-açúcar, soja e milho (NEDER & 

CLEPS JR., 1997).  

Depois houve o incentivo a segmentos como abatimento de aves; abatimento de 

bovinos; frigoríficos; processamento de café; processamento de leite; cigarros e 

processamento de frutas, polpas, sucos, vegetais enlatados e conservação de alimentos, sendo 

este último segmento onde se insere a cadeia produtiva do tomate para processamento 

industrial.  

 Mas esses subsídios acabaram no final da década de 90 e isso pode também ser uma 

das causas do processo de migração das indústrias processadoras para outras localidades que, 

provavelmente, estejam beneficiando fiscalmente as mesmas e, com isso, essas indústrias 

podem vir a ter uma redução de custos e, conseqüentemente, uma maior lucratividade.   

 Porém, o processo também pode ter relação com a questão da produção e dos recursos 

naturais. O que ocorre é que a cultura do tomate industrial necessita de uma grande 

quantidade de insumos químicos, desde a plantação até que o processo se complete com a 

colheita para que se obtenha um produto homogêneo como exigem as indústrias 

processadoras, e investimentos em irrigação, pois o tomateiro tem que receber água na medida 

certa ou corre o risco da planta não se desenvolver nos parâmetros esperados.  

Com tudo isso, produtos como inseticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes e outros 

tipos de produtos químicos próprios para o cultivo do tomate são utilizados em grandes 

quantidades visando uma boa qualidade do produto, além de ocorrer também um grande 

desperdício de água com a utilização de pivô central, que é utilizado em grande escala pelos 

produtores de tomate.  
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 A colocação anterior é feita devido ao crescente processo por que vem passando o 

Eixo Goiás-Minas Gerias, principalmente no eixo Goiânia-Triângulo Mineiro, que vem 

obtendo uma maior eficiência em termos de produção agrícola e industrial no que tange a 

cultura do tomate, no sentido de que está havendo uma grande concentração de fábricas nesse 

eixo e uma maior competição pelo suprimento das mesmas, o que tem aumentado a procura 

de matéria-prima em regiões menos tradicionais como Cristalina e Paracatu (FERNANDES, 

2000).   

Isso tudo faz com que a busca por esse suprimento acelere e amplie cada vez mais a 

utilização de insumos químicos que, se manejados de maneira inadequada, pode trazer 

exaustão da área cultivada com o tomate industrial.  

 Todo esse processo deve-se ao fato de que o tomate industrial no Estado de São Paulo 

deixou de ser competitivo, pois o preço da terra é elevado para a localização de agroindústrias 

processadoras na região, além do avanço de culturas extensivas e, o que é mais importante, há 

uma grande instabilidade em termos climáticos. 

 Isso tudo remete à questão da aprendizagem por parte dos agentes da cadeia produtiva 

de tomate industrial nas áreas produtoras em Goiás, em que se tem que aprender com os erros 

cometidos por outras indústrias e produtores envolvidos na produção de tomate industrial 

pois, todo esse processo que vem ocorrendo em outras áreas produtoras no país, serve para 

alertar que é necessário implementar-se técnicas de rotação de cultura, praticar manejo 

integrado de pragas e doenças e localizar novas indústrias nas regiões produtoras de tomate 

(FERNANDES, 2000). 

 A preocupação com as áreas em que há esse tipo de produção, principalmente tomate 

que é uma cultura altamente poluidora, se faz prioridade, pois a produção agrícola depende 

dos recursos ambientais que são a base de sua sustentação e os mesmos têm que ser 

adequadamente manejados, respeitando sua capacidade de assimilação das novas tecnologias, 

principalmente as químicas, para que possa haver uma produção continuada no longo prazo. 

 

 

6.6 A BUSCA POR PRÁTICAS RESPEITADORAS DO MEIO AMBIENTE NA 

PRODUÇÃO DE TOMATE INDUSTRIAL EM GOIÁS  

 

Ao se levar em consideração os recorrentes problemas de segurança alimentar, as 

questões relacionadas à contaminação de produtores rurais que manuseiam os agrotóxicos 

para a produção da cultura de tomate industrial, além das condições dos trabalhadores que são 
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utilizados nesse processo produtivo em Goiás, o que se percebe é que a melhoria das 

condições de manejo tem refletido na qualidade dos produtos derivados de tomate industrial e 

na sustentabilidade do sistema produtivo, com gradual aumento da produção. 

 No universo das relações entre as organizações de produção (empresas processadoras) 

e os produtores de tomate industrial em Goiás, verifica-se que a compreensão das estruturas 

organizacionais dos produtores de tomate industrial procura responder aos desafios impostos 

pela produção em nível ambiental, porém, as práticas respeitadoras do meio ambiente não 

estão muito difundidas, devido a existência de regras exigentes e inovadoras no que se refere 

à relação entre empresas e produtores rurais. 

 Como a diminuição do grau de brix é um dos problemas sérios enfrentados pelas 

empresas processadoras, o que diminui o rendimento industrial do tomate, há o aumento do 

consumo de energia e o encarecimento do processo de produção, o que pode trazer sérias 

conseqüências no que se refere a competitividade da indústria em nível nacional e 

internacional. 

 Neste último caso, as empresas nacionais têm que competir com empresas dos EUA, 

que dominam o setor de atomatados (produtos finais derivados do tomate industrial) em nível  

mundial, e com os países da União Européia. 

 Nos países da União Européia, por exemplo, a produção de tomate industrial segue o 

Regulamento (CE) 2.200/96, que define que “as organizações de produtores representam os 

elementos-base da organização comum de mercado”, existindo regras para sua constituição e 

funcionamento (PINTO, FRAGATA & MARTINS, 2004). 

 Nesse regulamento, segundo os mesmos autores, as organizações de produtores são 

obrigadas à apresentação de um Programa Operacional para a obtenção de seu 

reconhecimento em determinado tipo de produto hortifrutícola e, também, para que obtenham 

uma certificação . 

 Nesse regulamento, as orientações são em nível da eficiência da produção, melhoria 

do posicionamento de mercado e o respeito pelo meio ambiente, através de práticas de cultivo 

e técnicas de produção e gestão de resíduos. 

 Depois da implementação desse regulamento, segundo Pinto, Fragata & Martins 

(2004), em agosto de 2003 foram definidas novas orientações da Política Agrícola Comum 

dos mercados do setor de frutas e produtos hortícolas, o que fez surgir novos regulamentos 

que estabeleciam novas regras e normas quanto às organizações dos produtores. Exemplo 

dessas novas regras foi o incentivo à criação de Organizações de produtores Transnacionais, 
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como forma de incentivar a concentração da oferta na Comunidade Européia (CE), porém 

com os mesmos objetivos do Regulamento 2.200/96. 

 No que se refere à questão da rastreabilidade da cultura e o respeito pelo meio 

ambiente na CE, a maioria dos produtores de tomate dispõe de um caderno de campo, 

segundo Pinto, Fragata & Martins (2004), para registro da condução da cultura  e 69% fazem, 

respectivamente, tanto a utilização do caderno de campo, quanto o rastreamento das 

condições de transporte até a indústria e, também, o registro da quantidade de água utilizada 

na irrigação. Porém, apenas 33% dos produtores da CE adotam práticas específicas de 

controle da qualidade ambiental como o recolhimento das embalagens e colocação em aterro 

sanitário e controle do solo e da água através do monitoramento em termos de resíduos dos 

produtos químicos utilizados nas lavouras. 

 O Brasil ainda busca por formas alternativas de monitoramento da produção de tomate 

industrial para adoção de técnicas respeitadoras do meio ambiente. Como o estado de Goiás 

hoje é o maior produtor de tomate industrial do país, iniciou-se a partir da Embrapa 

Hortaliças, um programa de rastreabilidade do tomate industrial com vias ao mercado 

nacional e internacional, cujo projeto é denominado de Produção Integrada de Tomate 

Industrial – PITI. Tal projeto estabelece normas para o processo produtivo da cultura, desde o 

transplantio das mudas até a distribuição dos produtos para a indústria. 

 O projeto PITI tem a finalidade, segundo os pesquisadores da Embrapa Hortaliças, de 

obtenção de um certificado de produção integrada, em que os produtores são obrigados a se 

adaptar às obrigações legais e técnicas, a partir das definições e normas do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).  

 As normas do novo projeto estão sendo baseadas nas tecnologias de produção 

existentes, juntamente com a legislação que regulamenta o manejo do tomate industrial 

através de medidas fitossanitárias obrigatórias que, segundo o MAPA, são as seguintes: 

1. Toda lavoura de tomate deve ser cadastrada pelo produtor na Agrodefesa, informando o 

local de produção e época de transplante; 

2. O tomate industrial só deve ser transplantado entre o dia 01 de fevereiro e o dia 30 de 

junho de cada ano; 

3. O escalonamento do plantio de tomate não deve ultrapassar 60 dias; 

4. A produção de mudas deverá ser realizada, obrigatoriamente, em viveiros telados; 

5. A destruição dos restos culturais é obrigatória e deve ser feita até 10 (dez) dias depois da 

colheita de cada talhão (área contígua plantada ao mesmo tempo); 
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6. As lavouras abandonadas ou com ciclo interrompido deverão ser destruídas 

imediatamente. 

Todas essas normas são impostas, principalmente, devido às condições climáticas do 

Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, que são propícias para a proliferação da mosca 

branca - inseto que transmite um vírus que pode exterminar o tomateiro. A mosca branca traz 

grandes prejuízos que podem ser minimizados desde que haja um plano de combate 

adequado, o que, geralmente, é feito via utilização de agrotóxicos em larga escala. 

As atividades de combate a esta praga devem ocorrer, simultaneamente, em todas as 

áreas produtoras, visto que, é importante que se combata a mesma intensivamente, tanto na 

cultura do tomate industrial, quanto em outras culturas hospedeiras, como o feijão e a soja, 

por exemplo. 

O projeto PITI está em fase inicial e as normas estão sendo testadas em quatro 

propriedades em Goiás, consideradas unidades-piloto, nos municípios de Goianésia, Itaberaí, 

Morrinhos e Silvânia, que são importantes municípios produtores da cultura do tomate 

industrial no Estado. No total são cerca de 160 hectares plantados com o tomate industrial e 

abastecem 03 (três) indústrias processadoras.  

Tais unidades-piloto visam validar as normas de produção integrada, o que são a base 

para a organização da propriedade. Segundo a Coordenadora do Projeto PITI, Geni Livtin 

Vilas Boas, as informações são catalogadas desde a compra dos produtos, até o repasse da 

matéria-prima à indústria. Ainda segundo a coordenadora do projeto, os dados para o 

monitoramento serão repassados pelos produtores que utilizarão cadernos de campo28 onde 

constam anotações dos dados relativos ao ciclo da cultura - adubação, irrigação, aparecimento 

de pragas e doenças e a aplicação de agrotóxicos -, o que é monitorado e fiscalizado pelos 

pesquisadores da Embrapa. 

Esse monitoramento sistemático ajuda a detectar possíveis contaminações, havendo 

assim, a diminuição dos resíduos dos agrotóxicos nos frutos de tomate nos últimos anos. Há 

fiscalização também por parte da Agência Goiana de defesa Agropecuária – Agrodefesa, em 

que a Instrução Normativa nº 24, de 15/04/03, do Ministério da Agricultura, Pecuária e do 

Abastecimento (MAPA), criada para aumentar a fiscalização, obriga as empresas 

processadoras a repassarem para a Agrodefesa a relação dos produtores que mantém contrato 

de venda com as mesmas. 

                                                 
28 Adaptado do Regulamento (CE) 2.200/96 já utilizado na produção de tomate industrial na Comunidade 
Européia. 
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Segundo a Agrodefesa, Goiás possui 11 empresas processadoras que, além de 

informarem os produtores integrados, informam também a área, a data de plantio, a 

localização e a previsão de colheita. 

 Todo esse processo enfatiza o calendário da produção de tomate industrial em Goiás, 

em que o transplantio das mudas ocorre entre fevereiro e junho e a colheita ocorre até o final 

de outubro. Entre novembro e janeiro, segundo a Agrodefesa, há a proibição do plantio com a 

finalidade do “descanso” da área que, durante toda a produção, recebe uma quantidade grande 

de agrotóxicos e para evitar que o inseto vetor da germinose (mosca branca), caso tenha 

ocorrido na safra, se mantenha ou prolifere na área. 

 A Agrodefesa afirma que esse é o grande problema das lavouras de tomate industrial 

no estado, pois a praga, para ser combatida, não deixa saída ao produtor, a não ser aumentar a 

aplicação de agrotóxicos na área. Isso ocorre devido a o fato de que as perdas de produção, 

quando da ocorrência da mosca branca na safra, são estimadas entre 40% e 70% do total da 

produção, o que demonstra essa incapacidade do produtor em termos de medidas alternativas 

de combate, a não ser a utilização de uma quantidade maior de agrotóxicos. 

 Além disso, a questão da perda devido a ocorrência da praga, inviabiliza a entrega de 

um produto homogêneo para a indústria processadora que, através da questão contratual, 

exige frutos de qualidade em termos de tamanho, coloração e brix adequados, além da 

imposição de uma determinada quantidade de matéria-prima em datas pré-determinadas e 

estipuladas em contrato. Tudo isso implica, ainda mais, no uso de uma maior quantidade de 

agrotóxicos. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A dinâmica territorial observada pelo processo de modernização mostra o 

agravamento das questões ambientais, concentração da terra e da renda, inclusão e/ou 

exclusão de segmentos sociais e de lugares no processo agrícola.  

Desta forma, discute-se um modelo de exploração capitalizada, dotada de meios e 

técnicas que asseguram a eficácia e rentabilidade de produção. Os agrotóxicos surgem da 

chamada “moderna agricultura”, trazendo inúmeros problemas que afetam o meio ambiente, a 

qualidade de vida e o processo de produção, colocando em risco a continuidade do mesmo. 

Além disso, a produção de tomate industrial no estado de Goiás possui uma variedade 

de arranjos contratuais que incluem desde a coordenação de mercado (coordenação da 

dependência bilateral entre produtores e indústrias processadoras), até a coordenação de 

atividades dentro de uma mesma firma, ligando dois ou mais estágios de produção. Foi a 

partir daí, que se pôde verificar os diferentes atributos das transações e as diferentes 

necessidades que emergem no sentido de estabelecer mecanismos que garantam a 

continuidade da transação e reduzam as práticas oportunistas dentro da área considerada neste 

trabalho. 

 Assim, os contratos na cadeia produtiva goiana, são resultados do interesse das 

agroindústrias processadoras em manter integrados os produtores pela alta produtividade da 

região e grande qualidade dos frutos produzidos. 

E quando trata-se da competitividade intra-culturas, o tomate industrial ainda se 

destaca como a cultura mais rentável em comparação com o milho ou feijão, por exemplo, 

apesar de ser uma cultura mais arriscada e, conseqüentemente, com custos maiores. 

 Assim, o preço mais elevado pago aos produtores de tomate industrial em relação às 

outras culturas, tem como fundamento a manutenção da competitividade dos produtores e a 

garantia do fornecimento de matérias-primas para as indústrias. Para uma empresa que 

processa o tomate, não interessa baixar o preço pois, desincentivaria os produtores em relação 

à produção, os quais sem um preço razoável não se comprometeriam a produzir tal cultura 

(preço baixo neste caso, não compensa o risco). 

 Já os processos que ocorreram de migração das indústrias dos estados de São Paulo e 

Minas Gerais para outras áreas em Goiás, ocorreram de maneira crescente e inevitável. E a 

explicação para isto está embasada, além dos incentivos fiscais oferecidos pelos governos dos 

locais de atração, na questão do esgotamento meio ambiental. 
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Nas relações contratuais com a agroindústria processadora o fornecimento de matéria-

prima está relacionado a critérios logísticos, relacionados com a organização e escalonamento 

da entrega de tomate na indústria. 

 Esses processos de migração ocorridos nas regiões produtoras de tomate industrial dos 

estados de São Paulo e Minas Gerais, podem ser uma tendência que poderá ocorrer em outras 

áreas produtoras, pois o que se está verificando é que alguns produtores não estão podendo 

produzir na mesma área em que produzia há algum tempo, e mesmo com a rotação de culturas 

está havendo um esgotamento do solo. Isso é verificado, pois a maioria dos produtores é 

arrendatário das terras em que produzem o tomate industrial, não imobilizando capital na 

compra de terras e investindo em outras coisas como maquinário específico para plantio, 

colheita e irrigação das áreas produtora. 

 A maioria dos arrendatários pode estar tendo dificuldades em encontrar áreas para a 

produção de tomate, isso devido ao fato de que, se a maioria dos produtores arrendam terras e 

produzem até o esgotamento da área (perda da qualidade do solo), no longo prazo a tendência 

é a desconcentração da produção  e a busca de outras áreas ainda não utilizadas. 

 Com a imposição no uso dos pacotes tecnológicos apontados pelas grandes 

agroindústrias, por meio dos contratos de integração, para os agricultores, o que vem à tona é 

esse aumento da degradação ambiental; que é cada vez mais evidente em decorrência do 

crescimento da utilização de insumos químicos em grandes quantidades, como é o caso da 

cultura do tomate industrial. 

 Esses níveis tecnológicos utilizados na cultura do tomate industrial e as reservas de 

água e solo favoráveis, têm fornecido as condições para a expansão da produção. Porém, é 

necessário que se utilizem medidas e ações de política agrícola de forma que a produção seja 

organizada para atender o abastecimento em nível das indústrias processadoras. Outra medida 

necessária, é no sentido de controlar a praga da mosca branca, que é o principal problema 

enfrentado hoje pelos produtores em Goiás. 

 Ao se manter as atuais tendências, a médio e longo prazo, no uso de agrotóxicos, 

fertilizantes e alta tecnologia, não somente nas áreas produtoras de tomate industrial do estado 

de Goiás, mas, também, em outras áreas produtoras com outras culturas que utilizam insumos 

químicos, os problemas suscitados pela grande expansão da agroindústria são, no mínimo, 

preocupantes. 

 Mas, é importante salientar que a procura pela diminuição da degradação por 

intermédio de alternativas que substituirão o uso intensivo de agroquímicos e maquinário, não 

será adotada espontaneamente pelos produtores envolvidos na produção agrícola, sem que 
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haja o apoio financeiro e/ou fiscal por parte das entidades governamentais encarregadas de 

monitorar o comportamento ambiental das agroindústrias. 

 O processo de desenvolvimento agrícola e agroindustrial acontecerá, portanto, quando 

os reflexos na economia vierem desde um maior uso da ciência e tecnologia de maneira 

adequada, da ampliação da oferta de infra-estrutura social até o aperfeiçoamento do sistema 

de manejo e conhecimento dos recursos naturais, podendo-se, assim, chegar a um 

desenvolvimento auto-sustentável e equilibrado.  

 O nível de tecnologia encontrado naquela data do trabalho de campo (meses de 

fevereiro a outubro de 2006 e fevereiro a outubro de 2007) era semelhante somente no que diz 

respeito ao pacote tecnológico imposto pela agroindústria, mas havia um grande diferencial 

em se tratando dos produtores mais capitalizados.  

Esta colocação é feita no sentido de que o tipo de tecnologia utilizada pelos produtores 

maiores tem um grau de modernização superior e as máquinas utilizadas nas várias etapas de 

produção (plantio, adubação e colheita) são diferenciadas nos dois tipos de estrutura (pequena 

e grande propriedade) principalmente, no que se refere à sua especificidade.   

 Assim, verificou-se como os dois principais agentes econômicos envolvidos no 

sistema produtivo do tomate, indústria processadora e produtores rurais, têm diferentes pontos 

de vista em se tratando das mesmas questões. Mas do ponto de vista da competitividade, 

ambos buscam a mesma finalidade: a garantia da produção de tomate para processamento. O 

que acabou gerando, com isso, alterações no ambiente institucional e nas inovações 

tecnológicas do país. Isso fez com que se rompessem barreiras naturais e, a partir disso, que se 

colocasse frente a frente novas tecnologias e a questão ambiental. 

Não há dúvidas de que a questão da sustentabilidade da agricultura encontra-se 

inserida no debate nacional e internacional. No entanto, falta que a mesma se torne fonte de 

pressões por parte dos setores interessados, para que surjam políticas governamentais 

realmente efetivas. 

A consolidação da reforma agrária, o fortalecimento da agricultura familiar, a 

preocupação com a segurança alimentar e a adoção de técnicas de produção agroecológicas 

são condições fundamentais para a sustentabilidade agrícola. Entretanto, estas mudanças não 

irão acontecer exclusivamente pela ação de um Estado fortemente interventor. Esta forma de 

atuação estatal já está obsoleta. Por isso, um dos desafios atuais é fazer com que a articulação 

entre o Estado e a sociedade civil seja a mais transparente e legítima possível, de modo a 

diminuir as distorções de finalidade e os desvios de recursos. 
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Cabe ressaltar, no entanto, que o Estado ainda dispõe de várias instituições públicas, as 

quais podem ser usadas para capacitar técnicos e agricultores e redirecionar o sistema de 

produção agrícola para práticas que sejam mais condizentes com os critérios da 

sustentabilidade. 

Para que a sustentabilidade em todas as suas dimensões (não só no setor agrícola) 

possa ser alcançada será necessária a concretização de um novo pacto social, que possa de 

fato promover o acesso democrático aos meios de produção, à desconcentração da renda e o 

respeito ao meio ambiente. 
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Maior concentração da produção de tomate para processamento em Goiás 

Principais Estados brasileiros Principais Estados brasileiros 
produtores de tomateprodutores de tomate
para processamentopara processamento

• Goiás: 1.001.408

• São Paulo: 219.518

• Minas Gerais:71.002

Produção (t)Produção (t)

Brasil: 1.291.929Brasil: 1.291.929
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ROTEIRO DE ENTREVISTA PRODUTOR DE TOMATE INDUSTRIAL 
 

Data: ____/____/_____ 

Produtor: ______________________________________________ 

Fazenda: ________________________________  Área: _______ha 

Localização (município): __________________________________ 

 

1. ESTRUTURA DO PRODUTOR E DA PROPRIEDADE 

 

1.1. Experiência do produtor no cultivo do tomate industrial: ____________ 

1.2. Tempo de integração com a indústria processadora: ___________________ 

1.3. Tamanho da área plantada: ____________________ 

1.4. Área própria ou arrendada: ____________________ 

1.4. Número de pessoas envolvidas com o cultivo de tomate industrial: ___________ 

1.5. Volume produzido anualmente: _______________________________________ 

1.6. Outra atividade produtiva realizada além do tomate industrial: ____________________________ 

1.6.1. Número de hectares: ____________________ 

 

2. SISTEMA DE PRODUÇÃO 

 
2.1. Contribuição da indústria no processo produtivo: 
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a) Fornecimento de insumos  

b) Fornecimento de mudas 

c) Assistência técnica 

d) Outros (especificar)___________________ 

 

2.2. Necessidades do produtor que deveriam ser supridas pela indústria: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2.3. Com que freqüência  tem-se assistência técnica fornecida pela agroindústria? E nos intervalos, se 

houver necessidade como é feita a assistência? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. IMPORTÂNCIA DO TOMATE INDUSTRIAL DENTRO DA PRORPIEDADE 

 

3.1. Destino da produção: _________________________________________________ 

3.2. A integração é somente com a agroindústria? 

(      ) Sim                 (      ) Não    Especificar  _________________________________ 

 

4. O CONTRATO COM A AGROINDÚSTRIA 

 

4.1. Contrato:   (       ) Formal      (       ) Informal 

Obs: ___________________________________________________________________ 

4.2. Validade do Contrato: _________________________________________________ 

4.3. Periodicidade das visitas técnicas: ________________________________________ 

4.4. Tipo de financiamento para implantação da produção: ________________________ 

4.5. Tipo de financiamento para custeio da produção: ____________________________ 

4.6. Escoamento da produção (transporte): 

a) Próprio 

b) Por conta do comprador 

c) Contratado 

d) Outros  _______________________   

4.7. Como considera o contrato de integração? 

___________________________________________________________________________________ 

4.8. Quais as principais vantagens e desvantagens de ser um integrado? 

___________________________________________________________________________________ 
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5. ESPECIFICIDADE DOS ATIVOS 

 

5.1. É possível utilizar a estrutura produtiva do tomate industrial no intuito da produção de outras 

culturas? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.2. Em quanto tempo tem-se que refazer a estrutura montada para a produção de tomate industrial 

(reinvestimento)? 

____________________________________________________________________________ 

 

6. RACIONALIDADE LIMITADA 

 

6.1. Mesmo havendo um contrato (formal ou não) pré-estabelecido, existe a possibilidade de 

modificação do mesmo ao longo do seu cumprimento, com o intuito de “ajustar” cláusulas que não 

contemple alguma das partes? 

(      ) Sim              (      ) Não 

Como são feitos esses ajustes? 

 

 

7. OPORTUNISMO 

7.1. Se os preços se elevarem, pode ocorrer a venda dos produtos para outros compradores que não a 

indústria contratante? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7.2. Quais fatores influenciam o montante da produção que é entregue à indústria integradora? 

a) Preço 

b) Garantia da compra total da produção 

c) Outros ________________________ 

7.3. Se o retorno com a cultura do tomate industrial não for satisfatória, os produtores têm a 

possibilidade de modificar o produto? 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. INCERTEZA 

8.1. Os produtores têm alguma garantia no caso, por exemplo, de ocorrer algum fator natural ou 

climático que prejudique a plantação? 

___________________________________________________________________________________ 
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8.2. Quem arca com o prejuízo? 

a) produtor  

b) indústria processadora 

c) ambos 

d) Outros ____________ 

 

8.3. Qual a alteração média de produção (produtividade) de um ano para outro? (%) 

___________________________________________________________________________________ 

8.4. Existe algum tipo de dificuldade de plantio com o passar dos anos ou a cada safra? Qual? 

_____________________________________________________________________ 

8.5. Qual a quantidade de insumos (fertilizantes, agrotóxicos,etc.) que varia ano a ano? Quais insumos 

são utilizados? Qual a frequência de aplicação? Os insumos são sempre os mesmos? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.6. Que tipos de pragas ou outros fatores vêm aparecendo a cada safra fazendo com que aumentem os 

custos com insumos? Quais os métodos de controle utilizados? 

___________________________________________________________________________________ 

8.7. Quando há pulverização, que produtos utiliza? Usa combinação de produtos numa mesma 

pulverização? Qual a frequência de aplicação? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.8.  O controle da produção se faz apenas via produtos químicos ou existe uma outra forma de 

prevenir doenças e pragas?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8.9. De que forma é feita a rotação da produção? Caso haja um aumento do volume da produção de 

tomate industrial, como é utilizada a área ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8.10. Com o tipo de tecnologia utilizada (insumos, maquinário, etc.), o que se verifica      em termos 

de qualidade do solo e da água com o passar do tempo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8.11. Existe algum tipo de equipamento específico para uso do trabalhador na produção do tomate 

industrial? Como se dá o seu uso e com que frequência? 

_______________________________________________________________________ 

8.12. Como é feita a aplicação? Quais os cuidados tomados? Qual o destino dos vasilhames? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8.13. Entre produtores e trabalhadores no meio rural, houve algum caso de óbito recente? Em que 

período? 

___________________________________________________________________________________ 

8.14. Qual o pensamento do produtor em relação a continuidade da produção de tomate industrial na 

área? 

___________________________________________________________________________________ 

8.15.  Quem recomenda os produtos utilizados? 

__________________________________________________________________________________ 

8.16.  Existe algum tipo de mudança verificado na propriedade depois da cultura de tomate? Como era 

a área antes da produção dessa cultura? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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