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IV. Referencial Teórico 
 

4.1.  Análise de Cadeias 
 

4.1.1.  Sistemas Agroindustriais 
 

“A agricultura como um todo compreende componentes e processos interligados que propiciam a oferta de 

produtos aos seus consumidores finais, através da transformação de insumos pelos seus componentes. Este conjunto de 

processos e instituições ligadas por objetivos comuns constitui um sistema que, por sua vez, engloba outros sistemas 

menores ou subsistemas. O sistema maior é o chamado negócio agrícola, agronegócio ou agribusiness” (Davis & 

Goldberg apud Castro, 2000:3-4). 

 

Segundo Castro (2000), As cadeias produtivas são formadas por sistemas produtivos que 

operam em diferentes ecossistemas ou sistemas naturais, além de diversas instituições de apoio 

(instituições de crédito, pesquisa, assistência técnica e outras) e um aparato legal e normativo. O 

agronegócio de uma determinada região é formado por um conjunto das cadeias produtivas. Assim, 

políticas agrícolas eficazes (crédito agrícola, crédito para pesquisa, normas de impostos e taxas, 

serviços de apoio, entre outras) só podem ser estabelecidas a partindo de uma visão sistêmica do 

negócio. 

 

Castro (2000:4) define negócio agrícola e cadeia produtiva com as seguintes palavras: 

 

“O negócio agrícola é definido como um conjunto de operações de produção, processamento, 

armazenamento, distribuição e comercialização de insumos e de produtos agropecuários e agroflorestais. Incluem 

serviços de apoio e objetiva suprir o consumidor final de produtos de origem agropecuária e florestal.” 

“A cadeia produtiva é um conjunto de componentes interativos, incluindo os sistemas produtivos, 

fornecedores de insumos e serviços, industrias de processamento e transformação, agentes de distribuição e 

comercialização, além de consumidores finais.” 

 

Segundo Goldberg apud Zylbersztajn (2000): 

 

“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 fluxo de produtos, tais 

como as instituições governamentais, mercados futuros e associações de comércio”. 
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Batalha & Silva (2001) apresentam a distinção entre os termos “Sistema Agroindustrial” 

(SAG) e “Sistema Agroalimentar”. O Sistema Agroalimentar engloba todas as firmas que tem como 

atividade principal a geração de alimentos. Já o termo Sistema Agroindustrial é mais amplo, 

envolvendo todas as firmas contidas no Sistema Agroalimentar e também outros segmentos 

agroindustriais, tais como: madeira, fibras vegetais, couro, entre outros. Portanto, o Sistema 

Agroalimentar está contido no Sistema Agroindustrial. 

As duas grandes correntes que desenvolveram o conceito teórico de SAG são originadas das 

escolas americanas e francesas. Zylbersztajn (2000) consolida e apresenta as características básicas 

dessas duas visões da seguinte forma: 

a) Enfoque do Sistema de Commodities (CSA) 

- Escola americana originada na segunda metade do século XX, a partir de trabalhos de 

Davis e Goldberg (1957) e Goldberg (1968); 

- Conceito de utilização imediata e simples; 

- O modelo teórico possui poder preditivo; 

- Estabelecimento do termo agribusiness; 

- Discussão da especialização da produção rural e sua profissionalização; 

- Introdução da questão de dependência intersetorial; 

- Concretização da importância do conceito do agribusiness como um sistema integrado, 

seja economicamente ou socialmente; 

- Metodologicamente, os estudos focalizavam a seqüência de transformações por que 

passam os produtos; 

- Preocupação com a capacidade de coordenação do sistema, que é afetada pelos ambientes 

econômicos e institucionais; 

- Menções sobre a importância das relações contratuais como mecanismos de coordenação; 

- Os estudos eram focalizados no sistema de um único produto e definindo um locus 

geográfico. 

- Reforça as diferenças entre os sistemas do agribusiness e os demais sistemas industriais; 

- Focaliza estratégias das corporações. 

 

b) O Conceito de Cadeia (Filière) Agroalimentar 

- O conceito de filière é um produto da escola de economia industrial francesa; 

- Aborda a seqüência de atividades que transformam uma commodity em produto pronto 

para o consumidor final, sem se preocupar co ma variável preço no processo de coordenação; 

- Originou o conceito de cadeias a partir de relações intersetoriais; 
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- Focaliza aspectos distributivos e estratégias governamentais, embora também possa ser 

utilizado na definição de estratégias no plano da firma; 

- Esse enfoque considera que as fronteiras das cadeias podem se modificar ao longo do 

tempo. 

O conceito de Cadeia (Filière) é um produto da escola de economia industrial francesa que 

se aplica à seqüência de atividades que transformam uma commodity em um produto pronto para o 

consumidor final. Tal conceito pretende aproximar as visões da organização industrial das 

necessidades da gestão pública (Morvan apud Zylbersztajn, 2000).  Ainda para esse autor, o 

conceito de cadeia envolve uma seqüência de operações que transformam matéria-prima em bens. 

Existe uma relação de interdependência ou complementariedade entre os agentes da cadeia, ou seja, 

a cadeia é um sistema, mais ou menos capaz de assegurar sua própria transformação. 

Zylbersztajn (2000) ainda apresenta pontos comuns entre essas duas visões. Tais pontos são 

resumidos a seguir: 

- Ambos focalizam o processo produtivo e possuem caráter descritivo; 

- Os dois modelos compartilham da base analítica sistêmica e enfatizam a variável 

tecnológica; 

- A interdependência entre as estratégias no plano da firma e no plano do sistema, 

implicando na possibilidade do desenvolvimento de mecanismos sistêmicos de coordenação; 

- Os dois modelos consideram que a integração vertical é importante para explicar o 

mecanismo de coordenação sistêmica, sendo que o conceito de integração vertical e contratos são 

substitutos. 

O enfoque sistêmico está direcionando cada vez mais os estudos relacionados aos problemas 

afetos aos agronegócios. Na perspectiva sistêmica, a competitividade empresarial exige eficiência 

interna e interorganizacional. Nesse sentido, é preciso associar competitividade à organização 

interna eficiente e aos sistemas de comunicação e coordenação de atividades inter-firmas numa 

cadeia de produção agroindustrial (Scramim & Batalha, 1999:33) 

A partir do final dos anos 60, diversas análises de cadeias agroindustriais foram realizadas 

nos Estados Unidos, tomando um enfoque sistêmico de produto como referencial de pesquisa. 

Estudos foram realizados por universidades, em parceria com o departamento de agricultura, para 

os setores de suinocultura, avicultura, carne bovina, laticínios e grãos, entre outros. A motivação 

para essa série de estudos foi à necessidade de melhor compreender as formas de organização das 

cadeias agroindustriais norte-americanas, que, à época, passavam por transformações significativas 

nos padrões de controle e coordenação vertical. A predominância até então típica dos mercados 

locais, como principais coordenadores das relações entre produtores, processadores e outros atores 
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nas cadeias agroindustriais, estava sendo mudada para a de sistemas mais complexos de 

coordenação, envolvendo contratos, integração vertical ou parcerias. Os padrões de controle nas 

cadeias produtivas moviam-se cada vez mais para empresas de fora do setor de produção agrícola. 

A avaliação do efeito dessas mudanças sobre o desempenho do setor seria, portanto, relevante 

elemento na formulação de políticas para o setor agroindustrial (Silva & Batalha, 1999:9). 

O primeiro passo para caracterizar e analisar um sistema é definir seus objetivos, bem como 

seus limites, subsistemas componentes e contexto externo. Ao definir limites e hierarquias 

estabelecem-se as interações de seus subsistemas componentes, mensuram-se suas entradas e saídas 

e respectivos desempenhos intermediários. Ao se analisar como um sistema opera, é necessário 

conhecer seus elementos, qualificando e quantificando (Castro, 2000). 

Em muitas situações reais a interdependência entre os elos da cadeia é tão grande que as 

decisões internas – como redução do lead-time de produção, utilização de técnicas de planejamento 

e controle da produção mais sofisticadas, assim como a implantação de um sistema de informação 

interno mais informatizado – tem pouca efetividade, entretanto, uma ação mais integrada poderia 

trazer benefícios para todos os integrantes da cadeia (Saito et al, 1999:49). 

As empresas situadas na estrutura do canal não são as únicas que influenciam o sistema. 

Também existem empresas denominadas “facilitadoras”, que são organizações que mesmo não 

fazendo parte do eixo central do canal, possuem funções importantes np mesmo. Conforme 

ressaltado por Rosembloon apud Neves (2000), essa são empresas transportadoras, de estocagem, 

de processamento de pedidos, de propaganda, de seguros, de pesquisa de mercado, agências 

financeiras, entre outras.  

Castro (2000) apresenta uma metodologia para análise de cadeias produtivas. Essa 

metodologia obedece aos seguintes passos: 

- Priorização de Cadeias Produtivas: Qual cadeia se deve priorizar para essa análise? 

- Metodologia de Análise: (1) Aplicação de conceitos e técnicas de análise de cadeias 

produtivas, visando a determinação de fatores críticos de competitividade; (2) Modelagem e análise 

de fluxos de materiais e capitais na cadeia produtiva; (3) Análise preliminar de mercado para os 

principais produtos da Cadeia Produtiva e para produtos competidores, em busca de oportunidades e 

fatores críticos de competitividade; (4) Análise preliminar comparativa de ambientes organizacional 

e institucional (impostos, transporte, armazenagem, crédito, normas e leis) da Cadeia Produtiva e de 

Cadeias Produtoras competidoras, em busca de fatores críticos de competitividade; (5) Análise 

preliminar de processo, comparativa, para a estrutura de comercialização varejista e atacadista. 

Determinação de fatores críticos de competitividade; (7) Análise comparativa preliminar da 

estrutura de fornecimento de insumos. 
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- Aferição do desempenho da Cadeia utilizando os seguintes critérios: competitividade, 

eficiência, qualidade, sustentabilidade e equidade: (1) A competitividade para produtos do tipo 

commodities pode ser estabelecida por baixos custos. Produtos que envolvem valor agregado , ou 

seja produtos diferenciados, a vantagem competitiva será estabelecida a partir de um desempenho 

maior em qualidade de produtos, ou seja, no estabelecimento de uma imagem de diferenciação. 

Nota-se que as vantagens competitivas são sempre definidas a partir da comparação com outras 

cadeias. (2) Eficiência de um sistema é mensurada pela relação entre insumos necessários à 

formação do produto do sistema e este produto ou output. Insumos e produtos devem ser 

mensurados num mesmo elemento de fluxo (capital, energia, materiais, informações), sendo por 

isso a eficiência uma medida adimensional. Para a análise de uma cadeia produtiva, o elemento de 

fluxo mais apropriado para a mensuração é o de capital, traduzido em uma determinada moeda 

(Dólares americanos, Reais e outras). (3) A qualidade de produtos e processos na cadeia produtiva 

deve ser avaliada por indicadores de qualidade, preferencialmente quantitativos, cujo conjunto irá 

compor uma norma de qualidade para determinado produto ou processo produtivo. (4) A 

sustentabilidade ambiental é a capacidade de um sistema produtivo agropecuário ou agroflorestal, 

em manter determinado padrão de eficiência e qualidade no tempo. (5) Equidade é definida como 

equilíbrio na apropriação dos benefícios econômicos gerados ao longo da cadeia produtiva pelos 

seus componentes. A equidade pode ser analisada através da quantificação do fluxo de capital, 

iniciando-se no consumidor final e verificando-se a acumulação entre os demais componentes. 

- Demandas Tecnológicas e Não tecnológicas: (1) As demandas tecnológicas podem ser 

classificadas em três tipos básicos: (tipo I) para problemas dependentes de ações de 

adaptação/difusão de tecnologias; (tipo II) para problemas de necessidade de ações de geração de 

tecnologias; (tipo III) para problemas não dependentes de solução tecnológica (ligados a fatores 

conjunturais, de infra-estrutura, entre outros). 

- Estratégia de Intervenção: A última etapa da metodologia consiste na formulação de 

estratégias de intervenção que visem solucionar problemas ou explorar oportunidades existentes na 

cadeia em estudo. 

Nassar & Botelho (1999), em uma análise das transações no Sistema Agroindustrial da 

Batata, analisaram a estrutura do referido SAG através de entrevistas com diversos agentes do 

sistema. A seqüência de etapas usada para a análise foi: (1) Entendimento do SAG como um todo, 

por meio da avaliação de todos os elementos constituintes da sua estrutura assim como os elementos 

externos que a influenciam. Nessa etapa identificam-se e caracterizam-se os agentes do SAG. Quem 

são (fornecedores de matérias-primas e equipamentos, produtores, processadores, atacadistas, 

varejistas, consumidores finais, entre outros), o que fazem, como fazem, qual o relacionamento e os 
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fluxos existentes entre estes agentes são algumas das questões que devem ser respondidas. (2) A 

segunda etapa ou nível de análise busca enfocar aspectos institucionais e ambientais nos quais o 

SAG esteja envolvido.  

 

4.1.2.  Redes e Cadeias 

 

Embora os termos “cadeia” e “rede” sejam muitas vezes utilizados indistintamente, 

teoricamente tais termos não são similares. O termo “cadeia” é muito utilizado pelos estudos 

denominados Supply Chain (Cadeia de Suprimentos).  

Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) é um sistema cujas partes constituintes incluem os 

fornecedores de materiais, as fábricas, os serviços de distribuição e os clientes, alimentando “para 

frente” o fluxo de materiais e retornando “para trás” o fluxo de informações e recursos financeiros 

(Stevens apud Omta et al, 2001).  

Uma Cadeia de Suprimentos (Supply Chain) é uma rede de organizações que estão 

envolvidas diretamente, “corrente abaixo” ou “corrente acima”, em diferentes processos ou 

atividades que agregam valor na elaboração de produtos e serviços, até chegar ao consumidor final 

(Christopher apud Omta et al, 2001). 

Já uma rede (network), pode ser definida como um grupo ou grupos de “atores” finitos e a 

relação ou relações entre eles (Wasserman & Faust apud Omta et al, 2001). A análise de redes 

(network) estuda as características e a organização de redes formais e informais. Nesse tipo de 

análise, a capacidade de uma companhia criar valor é altamente dependente de seu posicionamento 

na rede (Omta et al, 2001). 

Conforme observado por Omta et al (2001), tanto a Cadeia de Suprimentos (supply chain) 

quanto às redes são conjuntos de organizações que mantém algum tipo de conexão. Enquanto a 

Cadeia de Suprimentos está focada na ordem seqüencial de transações, os estudos de redes estão 

voltados à propriedades específicas dessas transações (Omta et al, 2001). 

Lazzarini et al (2001) integram as análises de supply chain e network em um novo e amplo 

estudo denominado netchains. Para esses autores, a integração dessas duas abordagens permite a 

consideração de todos os tipos de interdependências organizacionais existentes em uma rede, assim 

como, os diferentes mecanismos de coordenação (detalhamento do plano gerencial, padronização de 

processos e ajustes mútuos) e fontes de valor (otimização da produção e operações, redução dos 

custos de transação, diversidade e “co-especialização” de conhecimentos, entre outros). 

Os ganhos advindos da cooperação entre diferentes membros de uma rede são observados na 

prática e relatados em estudos acadêmicos. Hardman et al (2002), por exemplo, demonstrou a 
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possibilidade de aumentar a competitividade das exportações da Cadeia da Maçã na áfrica do Sul, 

por meio da cooperação entre produtores rurais, empacotadores e exportadores.  

A partir das idéias de commodity system approach (CSA) e filière, é possível fundamentar 

discussões sobre o uso de ferramentas gerenciais para melhorar a eficiência de cadeias. Assim, os 

conceitos de Supply Chain Management (SCM) e o conjunto de idéias de formação de redes, são 

novos aportes teóricos e empíricos à noção de cadeia agroindustrial (Batalha & Silva, 2001). 

 

4.1.3.  Ações Coletivas 

�

O conteúdo desse tópico foi desenvolvido a partir da obra clássica “A Lógica da Ação 

Coletiva” (Olson, 1999). Buscou-se realizar uma síntese de alguns pontos considerados importantes 

no contexto desse trabalho, ressaltando que o texto original obviamente aborda detalhadamente um 

conteúdo muito maior. 

Para se entender a lógica das ações coletivas, torna-se necessário primeiro compreender o 

estímulo real que leva as pessoas buscarem reunir-se em grupos ou organizações. Segundo a Teoria 

dos Grupos Sociais, os grupos e organizações existem para defender o interesse de seus membros. 

Assim, por exemplo, os sindicatos devem lutar por salários mais altos e boas condições de trabalho 

para a classe a qual representa. As associações de empresas devem elaborar estratégias para 

maximizar o lucro de seus membros em determinado mercado. 

No entanto, os diversos participantes de uma organização não possuem as mesmas 

necessidades e desejos, sendo esse um fato complicador para o bom funcionamento de um grupo. 

Assim, as organizações devem primordialmente defender os interesses comuns de todos os 

participantes, deixando em segundo plano os interesses específicos, que devem ser gerenciados por 

ações individuais independentes. Portanto, quanto maior for o número e a significância dos 

interesses comuns entre os membros de uma organização, maior será a importância das funções 

dessa para os participantes. 

Embora a lógica da organização pareça simples, na prática o conceito torna-se um tanto 

complicado, entre outros fatores devido a existência de antagônicos entre as empresas em um 

mercado competitivo. O interesse diametralmente oposto entre as empresas pode ser ilustrado 

tomando-se como exemplo um conjunto genérico de empresas atuando em um mesmo mercado 

competitivo. Todas essas empresas possuem o interesse comum na manutenção de preços altos para 

seus produtos, garantindo assim a lucratividade. Porém, procurando vender mais e 

consequentemente ganhar participação de mercado, cada empresa investe em aumento de sua 

capacidade produtiva, acarretando excesso de oferta do produto e uma possível “guerra de preços” e 
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queda nos lucros. Nesse caso, a intervenção externa (acordos de cartel, preços subsidiados pelo 

governo, tarifas e outros) seria o principal meio para proteger as empresas de agirem contra seus 

próprios interesses. 

A necessidade da contribuição de todos os membros para o funcionamento efetivo de uma 

organização torna-se uma barreira a existência da mesma, especialmente em grandes grupos, onde 

cada afiliado contribuinte acredita que sua participação não influencia de maneira significante o 

resultado do grupo. Dessa forma, é difícil acreditar que para grupos muito grandes exista alguma 

forma de sustentação que não seja de maneira compulsória e sim ideológica ou filantrópica. É por 

isso que o Estado, uma organização importante, necessita da cobrança de impostos para financiar 

suas atividades básicas, mesmo porque, é inviável ao Poder Público fornecer serviços básicos, como 

proteção militar e policial, por exemplo, apenas aos cidadãos contribuintes. 

A Teoria Tradicional dos Grupos Sociais baseia-se em duas variantes: uma informal e outra 

formal. Na sua variante formal, a visão tradicional acredita que a formação de grupos ocorre devido 

ao “instinto” natural do ser humano a agregação. Realmente o instinto natural de agregação e defesa 

do grupo pode ser percebido no simples fato da rivalidade muitas vezes agressiva dos torcedores de 

eventos esportivos que “vestem uniformes” diferentes. Já a variante formal é sustentada pela crença 

que as organizações atuais são simplesmente uma evolução das mais arcaicos grupos existentes, 

representados pelas famílias. Portanto, as organizações surgem para realizar funções que 

anteriormente ficavam a cargo das famílias. 

Mas se tanto os pequenos como os grandes grupos aparentemente possuem a mesma origem 

e compartilham o objetivo similar de defender os interesses comuns de seus membros, seriam eles 

idênticos? Certamente a resposta para tal indagação é negativa. A principal diferença entre eles está 

no fato dos pequenos grupos poderem alcançar um objetivo coletivo pura e simplesmente por causa 

da atração individual que o benefício tem para cada um de seus membros. Assim, quanto maior for 

o grupo, menos ele promoverá seus interesses comuns. 

Teoricamente divide-se o tipo de grupo de acordo com o movimento de entrada e saída. Essa 

separação é importante devido as diferenças existentes entre os grupos inseridos no mercado e os 

grupos não inseridos. Os grupos inseridos no mercado muitas vezes agem como “Exclusivos” por 

causa do desejo de compartilhar seu mercado de atuação com o menor número possível de 

integrantes. Uma empresa deseja participar sozinha em um mercado, caracterizando assim o 

monopólio. Nesses casos as organizações são formadas com os membros existentes, sendo desejado 

barrar a entrada de novos participantes nesse mercado. Ao contrário, nos grupos não inseridos no 

mercado, os participantes não se consideram rivais ou concorrentes, agindo de forma “Inclusiva”. 

Nesse contexto, quanto maior o número de membros disponíveis para partilhar os benefícios e 
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custos, melhor. Por esse motivo, muitas vezes os sindicatos motivam a afiliação até mesmo com 

medidas compulsórias. Vale a pena ressaltar que as diferentes organizações não são sempre 

“Exclusivas” ou “Inclusivas”, pois esse comportamento dependerá da natureza do objetivo que o 

grupo tem em vista. 

Conforme exposto anteriormente, em geral, os grupos pequenos são mais eficientes que os 

grandes quando procuram agir coletivamente. Esse fato explica porque as organizações recorrem 

com tanta freqüência ao pequeno grupo, por meio da formação de comitês que desempenham 

funções cruciais. Essa maior eficiência dos pequenos grupos é resultado do sentimento de 

irrelevância dos membros individuais dos grandes grupos, ou seja, cada parceiro individual nota que 

seu próprio esforço ou contribuição não afetará muito o desempenho grupal e, portanto acredita que 

receberá o benefício independentemente de contribuir ou não com o grupo. 

Embora indiscutivelmente os incentivos econômicos sejam muito importantes à ação grupal, 

esses não são únicos. Os incentivos sociais também podem influenciar o comportamento grupal, 

uma vez que, em alguns casos existe o desejo de um membro manter um bom relacionamento com 

o restante do grupo. Contudo, esse tipo de incentivo tende ser mais acentuado em grupos pequenos. 

Outro ponto importante da teoria relacionada com as ações coletivas é a importância dos 

“grupos de pressão” no sentido da distribuição do poder em uma sociedade. Assim, as diferenças e 

injustiças no campo político e econômico são fruto, em grande parte, das disparidades no poder de 

barganha dos diferentes grupos de pressão existentes em uma sociedade. Essas disparidades não 

seriam removidas por uma ação coletiva promovida pelo governo ao menos que os grupos de 

pressão forçassem as reformas necessárias. Portanto, o poder dos diferentes grupos de interesse será 

um fator fundamental para a determinação da característica do progresso e do desenvolvimento 

econômico.  

A literatura de ciência política enfatiza as conquistas dos grupos de pressão organizados e 

pouco menciona casos de sucesso obtidos por grupos desorganizados. Tal fato indica a improvável 

ocorrência de “lobismo” sem um “lobby”. Mas qual característica distingue os grandes grupos 

econômicos organizados dos não organizados? A resposta para esse questionamento é apresentada 

por Olson (1999:148): 

 

“A característica comum que distingue todos os grandes grupos econômicos com significativas organizações 

lobísticas dos que não as têm é que esses grupos estão também organizados para algum outro propósito. Os lobbies 

econômicos grandes e poderosos são, na verdade, um subproduto de organizações que têm a força e o suporte que têm 

porque desempenham alguma outra função além de fazer lobby por benefícios coletivos”. 
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Vale lembrar que a teoria sustentada por Olson (1999), denominada teoria do subproduto, 

procura explicar a ação coletiva em grandes grupos, sendo desnecessária para os pequenos grupos, 

pois esses, podem prover um lobby, ou qualquer outra benfeitoria coletiva, sem necessidade de 

qualquer incentivo coletivo. Para ilustrar a teoria do subproduto em grandes grupos, utilizar-se-á 

como exemplo às cooperativas rurais.  

Em muitos casos o sucesso da organização cooperativista se deve aos benefícios não-

coletivos fornecidos aos associados, como por exemplo, assistência técnica ao produtor ou o 

controle de instituições empresariais que podem prover benfeitorias especiais para seus membros. 

As atividades lobísticas de uma grande organização não são o incentivo crucial para a afiliação, 

portanto, grandes grupos de pressão devem organizados devem obter sua força como um 

subproduto de algumas funções não políticas. 

Conforme descrito por Saes (2000:177), no campo do interesse privado, existem três tipos 

de ações que podem caracterizar estratégias distintas para as organizações. São elas: 

 

a. Ações Tipo I, que beneficiam a todos os participantes – São aquelas que proporcionam a aglutinação de 

atores de diferentes segmentos em torno da ação proposta, uma vez que não existem conflitos a serem administrados ou 

dirimidos. Exemplo: fornecimento de estatísticas para os associados. 

b. Ações Tipo II, que beneficiam parte do grupo sem prejuízo dos demais - Estas partem de agentes 

interessados na provisão de determinado bem ou serviço, não devendo haver objeções de outros participantes não 

atingidos. Exemplo: criação de parcerias com outros segmentos para compra de matéria-prima ou para obtenção de 

financiamento, de que participa apenas parte dos associados. 

c. Ações Tipo III, que beneficiam parte do grupo em detrimento de outros – Nesse caso surgem conflitos que, 

para serem administrados, dependem do desenvolvimento de mecanismos de compensação entre os atores. Exemplo: 

cordo coletivo de trabalho visando eliminação da contratação informal. Os produtores que se aproveitam das falhas da 

fiscalização para contratar trabalhadores irregulares devem perder com essa ação. 

 

Embora as ações dos tipos I e II devam ser priorizadas em uma organização, por 

minimizarem o risco de descontentamento de umas das partes envolvidas, em alguns casos, 

implementar ações do tipo III é inevitável para a melhoria do sistema. Nesses casos, a probabilidade 

do surgimento de conflitos entre as partes é alta, exigindo dos participantes estratégias de 

negociação que busquem resolver os impasses existentes. Os conflitos não devem comprometer a 

parceria existente na organização. Conforme descrito por Martinelli (2002:30): 

 

“O enfoque da parceria no conflito dá destaque tanto ao conflito imediato quanto ao relacionamento em geral. 

Ele desenvolve habilidades que não são apenas de resolução de conflitos, mas também de construção de um 

relacionamento mais harmonioso. Esse enfoque proporciona o poder para alcançar o que normalmente se chama de alto 

nível de resolução de conflitos”. 
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De fato, o aparecimento de conflitos entre os integrantes de um sistema não deve ser uma 

“barreira” intransponível, que comprometa o sucesso da organização. Tampouco devem ser 

evitados esses conflitos por meio da exclusão de pontos de divergência na agenda de trabalho da 

organização. Muitas vezes esses pontos são fundamentais para aprimorar o sistema ao longo-prazo, 

assim, os conflitos devem ser administrados como uma oportunidade de negociação e não como 

problemas insolúveis. 

Conforme descrito no parágrafo anterior, é fundamental a presença de bons negociadores em 

organizações coletivas, visando maximizar a atuação destas por meio da elaboração de uma agenda 

de trabalho que contemple ações importantes. Observando as organizações coletivas existentes, 

percebe-se que em muitos casos, visando evitar distúrbios, pontos importantes são descartados da 

agenda de trabalho. Portanto, o enfoque na parceria no conflito torna-se importante quando o 

objetivo é elaborar uma organização que pretende representar um sistema de forma ampla, com 

intuito de melhorar a eficiência do mesmo. 

 

4.1.4.  Transações 

 

As organizações são sistemas abertos buscando determinados objetivos. As entradas desses 

sistemas são os recursos (recursos humanos, materiais, instalações, espaço, capital, tempo, dinheiro, 

informação, entre outros). As saídas dos sistemas são basicamente produtos, serviços e 

conhecimento, que propiciam a obtenção do lucro. O papel dos administradores nesses sistemas é 

combinar da melhor maneira esses recursos, criando uma organização eficiente. 

Conforme descrito no parágrafo anterior, as organizações são sistemas abertos e, assim, 

estão sobre a influencia do ambiente externo.  Esse ambiente é constituído tanto pelas variáveis 

macroambientais (política, economia, cultura, tecnologia, entre outras) quando pelos concorrentes, 

clientes e fornecedores e outros agentes presentes no mercado.  

Vale lembrar que “transações são realizadas entre os agentes econômicos, seja para trocar 

bens, seja para permutar serviços” (Zylbersztajn, 2000:28). Conforme apresentado por Williamson 

apud Zylbersztajn (2000a), as três características básicas dessas transações são: 

1. Freqüência: o número de vezes que dois agentes realizam determinadas transações. 

2. Incerteza: a impossibilidade de previsão de choques que possam alterar as características 

dos resultados da transação. 

3. Especificidade de ativos: a perda de valor dos ativos envolvidos em determinada 

transação, no caso dessa não se concretizar, ou do rompimento contratual. 
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As transações entre dois agentes geram custos. Conforme descrito por Farina (2000:47), “os 

custos de transação são os custos de fazer funcionar o sistema econômico (Onde estão os 

fornecedores? São igualmente confiáveis? Pode-se mudar de fornecedor com facilidade? Seus 

preços/qualidade são comparáveis?)”. Assim, de acordo com North (1994:10), “Custos de transação 

podem ser definidos como aqueles a que estão sujeitas todas as operações de um sistema 

econômico”. 

Se as transações fazem parte da realidade das organizações, evidentemente, diminuir seus 

custos seria uma ação benéfica a todos participantes de uma cadeia. Nesse contexto, a melhoria da 

coordenação existente entre os diferentes membros de um determinado SAG, seria uma ferramenta 

fundamental para reduzir estes custos. Essa redução de custos poderia ser obtida pelo 

desenvolvimento de relações contratuais mais adequadas, diminuição da incerteza, ações conjuntas, 

alianças estratégicas, entre outras. Novamente a questão fundamental para melhorara a coordenação 

estaria sustentada na integração e confiabilidade entre os membros do SAG. 

Conforme ressaltado por Whipple & Frankel (1998), o interesse, tanto acadêmico quanto 

empresarial, no desenvolvimento de Alianças Estratégicas em SAGs tem aumentado continuamente 

nos últimos anos. Esses autores propõem um modelo teórico para o processo de formação de 

alianças, dividido em quatro estágios: 

- Estágio 1: Contextualização da Aliança: Inicia com o reconhecimento de um problema ou 

uma necessidade que pode ser suprida Poe meio da formação de uma aliança. 

- Estágio 2: Elaboração da Aliança: A partir da decisão de se formar a aliança, deve-se 

estabelecer as considerações estratégicas e operacionais que serão usadas para selecionar o(s) 

parceiro(s) nessa aliança. 

- Estágio 3: Confirmação da Aliança: Nessa etapa o foco estará centrado na seleção e 

confirmação do(s) parceiro(s). Para solidificar o relacionamento, as expectativas estratégicas e 

operacionais devem ser elaboradas conjuntamente.  

- Estágio 4: Implementação e Continuidade da Aliança: É o processo de administração da 

aliança e o desenvolvimento de mecanismos de feedback continuo que permitam determinar se a 

união deve ser sustentada, modificada ou terminada. 

Com recursos do próprio Estado, ou por meio da captação de recursos de diversos agentes 

de um Sistema Agroindustrial, é possível realizar investimentos coletivos na disseminação de 

informações aos consumidores. Esses recursos podem ser usados para fins que beneficiem o sistema 

como um todo. Pode-se ilustrar essa idéia com o caso do SAG da carne bovina (Ward, 2001). Entre 

1987 e 2000, cerca de US$ 968 milhões foram gastos nas promoções genéricas da Indústria da 

Carne Bovina nos Estados Unidos. Parte desses recursos foram utilizados para informar os 
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consumidores por meio de anúncios na televisão, em rede nacional. Os resultados da pesquisa de 

Ward et al (2001) indicam que essas promoções obtiveram um impacto positivo sob a demanda do 

produto em questão. 

O fortalecimento de um Sistema Agroindustrial, por meio da integração dos diversos setores 

participantes, deve ocorrer não só em termos quantitativos (acréscimo de faturamento, 

lucratividade, entre outros), mas também qualitativos (coordenação, reputação, padronização, entre 

outros). Lee et al (2000), concluíram que a reputação do Canadá como exportador de trigo de alta 

qualidade foi construída por meio da estratégia de manutenção de padrões de qualidade altos e 

consistentes. A busca por qualidade e variedade não é um papel limitado ao Estado, muitas vezes, a 

iniciativa privada também vem atuando nesse campo. Conforme relatado por Reardon & Farina 

(2001), durante o período de regulamentação do mercado do trigo no Brasil (entre as décadas de 60 

e 80), existiam somente dois tipos de farinha de trigo disponíveis no País. Com a liberalização do 

mercado (ocorrida nos anos 90), os moinhos de trigo passaram a oferecer uma vasta gama de 

farinhas destinadas as diferentes necessidades das padarias. Assim, os moinhos criaram seu próprio 

sistema de classificação e padronização dos produtos, melhorando o sistema público e gerando 

incentivos para os produtos diferenciados. 

 

4.2.  O Sistema Agroindustrial do Trigo no Brasil 

 

Esse tópico visa estabelecer o contexto na qual estava inserido o SAG do trigo cinco anos 

atrás (1998), de tal forma que ao final desse trabalho seja possível realizar uma análise da evolução 

desse sistema nos últimos anos. Para isso, a seguir será apresentada uma breve síntese do estudo 

denominado “Competitividade do Sistema Agroindustrial do Trigo”1, realizado no Brasil por 

Azevedo et al (1998). 

Dentro do setor de Insumos Agrícolas, o sub-setor de sementes agrícolas passava por uma 

nova realidade a partir da aprovação da Lei dos Cultivares (n° 9.456), sancionada em 28 de abril de 

1997 pelo então presidente da República Fernando Henrique Cardoso. Essa lei trata da proteção dos 

direitos sobre a propriedade intelectual no desenvolvimento de sementes de espécies vegetais. Em 

conseqüência, ocorreu a aceleração do tempo de desenvolvimento de variedades, aumentando as 

cultivares existentes no mercado. No campo da produção rural, o coeficiente de importação de trigo 

pelo Brasil era elevado (70%) e os cultivos nacionais eram caracterizados por baixa utilização de 

                                                
1 Para maiores informações consultar: AZEVEDO, P. F. de.; GIORDANO, S. R.; BORRÁS, M. A. Competitividade do 
Sistema Agroindustrial do Trigo. In: FARINA, E. M. M. Q.; & ZYLBERSZTAJN, D. (Coord.). Competitividade do 
Agribusiness Brasileiro. São Paulo: Pensa/Fia/Fea/USP, 1998. 177p. 
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adubação e tratos culturais. Os PEP (Prêmios para Escoamento de Produtos) eram o instrumento 

utilizado para a sustentação dos preços internos. 

Do ponto de vista da qualidade do trigo, o sistema de classificação utilizado era considerado 

inadequado pela indústria. O segmento moageiro passava por um processo de concentração e a 

elevada capacidade ociosa dos mesmos gerava “guerra de preços”. A concorrência nesse setor, 

interna e externa (principalmente com a farinha de trigo proveniente da Argentina), resultou no 

aumento da segmentação de farinhas. Já a Indústria de Alimentos foi caracterizada pelo aumento da 

concentração das empresas e massas e biscoitos, incremento da segmentação de mercado e 

crescimento das alianças estratégicas com empresas estrangeiras. Também ocorria a importação de 

massas e biscoitos.  

No setor de distribuição de alimentos, crescia a relevância dos supermercados e das 

franquias, enquanto as padarias assumiam o papel de lojas de conveniência. As mudanças 

observadas no mercado consumidor indicavam o aumento do consumo de massas e biscoitos, em 

contraste com a redução do consumo de farinha de trigo. Os consumidores finais também estavam 

mais exigentes por produtos diferenciados, demandando segmentação de mercado. Nos ambientes 

institucional e organizacional, ocorria a abertura dos Mercados e a integração comercial com os 

países do cone Sul. Além disso, era percebida a tendência de diminuição da intervenção estatal. Os 

custos de frete (interno e portuário) também apresentavam uma tendência de redução. Naquele 

período, a organizações assumiram um papel incipiente no fornecimento de bens públicos (ABIMA, 

ABIP, entre outras). 

A partir da análise de competitividade do SAG do trigo, Azevedo et al (1998:6-7) 

elaboraram a seguinte lista de Políticas Públicas e Privadas (agrupadas por problema de 

competitividade) visando melhorar o desempenho do referido SAG: 

 

1) Elevado risco de preço e safra: a) aprimoramento do PEP, b) vincular PROAGRO a acidentes naturais e não a 

produtividade, c) estabelecimento de convênio entre BM&F e a Bolsa de Buenos Aires para desenvolvimento de 

mercado de futuros de trigo; 

 

2) Vantagens de crédito para importações: a) atrelar condições de pagamentos do PEP àquelas vigentes no mercado 

internacional; 
 

3) Tarifas compensatórias: Tarifas compensatórias: a) utilização efetiva do instrumental já existente; 

 

4) Infra-estrutura de transporte: a) continuidade de privatização de estradas, mas transferências ao setor privado, b) 

prioridade para estradas vicinais e de escoamento da safra, c) agência de transporte privilegiado intermodais, d) 

crescimento da atividade de operadores de logística, e) restrição de concessão de serviços portuários a usuários, f) 
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desenho de agência de transporte (autonomia, mandato limitado, decisões por colegiados e funções compartilhadas 

com o CADE);   

 

5) Sistema de Pesquisa: a) aumento e estabilidade de investimentos públicos em pesquisa básica, b) reposição de 

corpo de pesquisadores, c) orientação para redução de custos e uso industrial em blends, d) alocação de recursos por 

mérito e potencial, e) feira anual de tecnologia; 

 

6) Importação de massas e biscoitos: a) selo de qualidade em massas, b) sistema de classificação por blend e 

originação de farinhas, c) implantação de ECR entre segundo processamento e supermercados, d) permitir 

concentração, mas assegurar concorrência (CADE);  

 

7) Importações de farinha de trigo: a) crédito diferenciado para ampliação de escala e modernização, b) qualificação 

técnica e treinamento de pessoal em padarias; 

 

8) Inviabilidade de parte da produção nacional de trigo: a) introdução de aveia, centeio e triticale na PGPM, b) 

política de renda temporária para reconversão de parte da triticultura dos estados do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, c) estabelecimento de contratos entre moinhos e triticultores; 

 

9) Classificação e sistema de armazenagem: a) sistema de classificação flexível, aproximando-se do padrão 

internacional, b) incentivos para investimento em armazéns privados; 

 

10) Exportações de biscoitos e massas: a) alianças estratégicas entre empresas brasileiras e de demais países da AL 

para distribuição, b) estimular participação de empresas de biscoitos e massas em feiras de alimentos em países 

vizinhos; 

 

11) Informações de apoio à decisão: Convênio entre Conab, Abitrigo, ABIMA, ABIP e ABIB para centralização e 

disseminação de informações relevantes. 

 

 


